
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea încetării calității de membru în Colegiul Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

a domnului consilier județean Uțiu Ioan 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității 

de membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba a domnului consilier județean Uțiu Ioan; 

- raportul de specialitate nr. 4311/9 martie 2017 al Compartimentului unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

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

mandatelor consilierilor județeni , cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178/11 noiembrie 2015 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 245/19 iulie 2016 privind 

nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din Colegiul Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - adresei nr. 2696/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul alba; 

 - Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Uțiu Ioan; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 211/9 martie 2017 privind 

revocarea din funcția de membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba a domnului consilier județean Uțiu Ioan; 

 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 prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se constată încetarea calității de membru al Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a domnului consilier județean Uțiu 

Ioan, ca urmare a încetării mandatului de consilier județean. 

 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 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


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

Ioan, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei juridică și 

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

  

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 110 

Alba Iulia,  9 martie 2017      



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

   

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în 

Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

a domnului consilier județean Uțiu Ioan 

  

 

 

 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, prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 

a fost constatată încetarea mandatului de consilier județean a domnului Uțiu Ioan, iar prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 211/9 martie 2017 a fost revocat din 

funcția de membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba a domnului consilier județean Uțiu Ioan, se impune modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 prin care a fost aprobată componența nominală a 

Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în 

sensul constatării încetării calității de membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a domnului consilier județean Uțiu Ioan, ca 

urmare a încetării mandatului de consilier județean 

 Având în vedere cele de mai sus, 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 

constatarea încetării calității de membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba a domnului consilier județean Uțiu Ioan, înregistrat cu nr. 

110/9 martie 2016. 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul unități de asistență  

medicală, socială, învățământ special 

Nr. 4311/9 martie 2017 

 

 

 

   

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în 

Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

a domnului consilier județean Uțiu Ioan 

 

 

 

 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. 

 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 Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 a fost constatată 

încetarea mandatului de consilier județean a domnului Uțiu Ioan. 

Raportat la 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, potrivit cărora „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 Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 211/9 martie 2017 a fost revocat din funcția de 

membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba a domnului consilier județean Uțiu Ioan. 

În aceste condiții se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123/28 

iulie 2016 prin care a fost aprobată componența nominală a Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în sensul constatării încetării calității 

de membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, a domnului consilier județean Uțiu Ioan, ca urmare a încetării mandatului de 

consilier județean. 

 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 constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer 

Gheorghe; 

- raportul de specialitate nr. 4312/9 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea 

consilierilor județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba; 

 - adresei nr. 2696/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 - Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe, ca urmare a încetării 

de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean deținută de domnul Feneșer 

Gheorghe în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba. 

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, Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba,  

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, domnului Feneșer 

Gheorghe, Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse 

umane și Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, 

monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

                                                                                                                      

Nr. 111 

Alba Iulia,  9 martie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba  

a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe 

 

 

 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată o altă componență, pentru o perioadă de 4 ani. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată 

de consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002. 

Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016 prin care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește componența 

Consiliului Județean Alba, se impune modificarea acestei hotărâri. 

Având în vedere adresa nr. 2696/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul 

Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2696/15 februarie 2017, precum 

și Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de 

consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe se impune încetarea calității de membru a 

consilierului județean Feneșer Gheorghe în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba și pe 

cale de consecință devine vacant acest loc. 

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

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

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte 

din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, înregistrat cu nr. 111/9 martiie 2016. 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,  

documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Nr. 4312/9 martie  2016 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba  

a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe 

 

 

La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu 

rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.  

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în 

care funcţionează. 

Componența autorității teritoriale de ordine publică este stabilită prin art. 17  alin. 2 din 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: „şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un 

reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul 

judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful 

inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi  

şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ”. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 a fost validată 

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba. 

Ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și prin  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 226/29 noiembrie 2016 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au fost efectuate modificări 

în ceea ce privește componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.   

 Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

Având în vedere adresa nr. 2696/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2696/15 februarie 2017, precum și 

Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de 

consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe, se impune încetarea calității de membru a 

consilierului județean Feneșer Gheorghe din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba. 

Raportat la cele precizate mai sus, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea 

proiectului de hotărâre nr. 272/28 decembrie 2016 privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, în forma prezentată de inițiatorul proiectului de 

hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe. 

               

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU         



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

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

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității 

de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni 

Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 

 - raportul de specialitate nr. 4313/9 martie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 

 Ținând cont de prevederile: 

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

mandatelor consilierilor județeni, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 112/21 iulie 2016 și nr. 189/27 octombrie 2016;

 - adresei nr. 2696/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 - Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe; 

- Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Uțiu Ioan; 

 - art. 19-22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 54 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

- art. 15 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se constată încetarea calității de membru a consilierilor județeni Feneșer 

Gheorghe și Uțiu Ioan în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba nr. 1 Comisia 

dezvoltare economică, bugete, strategii și respectiv nr. 6 Comisia sănătate și protecție social și 

pe cale de consecință se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 

2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiilor de 

specialitate, domnilor Feneșer Gheorghe, Uțiu Ioan, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

Înregistrat cu nr. 112 

Alba Iulia,  9 martie 2017  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în 

comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer 

Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

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

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

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

2016, iar prin Hotărârea nr. 103/21 iunie 2016 a procedat la organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere adresa nr. 2696/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul 

Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2696/15 februarie 2017, precum 

și: 

 - Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe; 

- Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Uțiu Ioan; 

 se impune încetarea calității de membru a consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu 

Ioan în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba nr. 1 Comisia dezvoltare 

economică, bugete, strategii și respective nr. 6 Comisia sănătate și protecție socială. 

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

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

2016, inițiez proiectul de hotărâre modificarea componenței nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba, înregistrat cu nr. 112/9 martie 2017. 

 

      

               

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETAR 

Nr. 4312/9 martie 2017   

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

 

Prin Hotărârea nr. 103/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba întrunit în ședința de 

constituire a procedat la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, 

fiind organizate un număr de 6 comisii de specialitate. 

Instituția Prefectului – Județul Alba a comunicat prin adresa nr. 2696/15 februarie 2017 

(înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2696/15 februarie 2017) Ordinul 

Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier 

județean al domnului Feneșer Gheorghe și Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 

2017 privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Uțiu Ioan. 

 În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 

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

completările ulterioare „pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii”. 

În aceste condiții, raportat la ordinele emise de Prefectul Județului Alba, se impune 

încetarea calității de membru a consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan în comisiile 

de specialitate ale Consiliului Județean Alba nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, 

strategii și respective nr. 6 Comisia sănătate și protecție socială. 

 

                              

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Vasile BUMBU                                                         

 

 

     



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor  

terenuri - monumente istorice situate administrativ în comuna Roşia Montană,  

sat Ţarina, judeţul Alba 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilelor terenuri - monumente istorice situate administrativ în extravilanul 

comunei Roşia Montană, sat Ţarina, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3536/27 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 171/24 februarie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3405/23 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 

imobilelor teren extravilan în suprafaţă de 3068 mp., C.F. 73766 Roşia Montană, nr. top. 

2295/3/2, 2296/1/2 şi teren extravilan în suprafaţă de 2598 mp., C.F. 73769 Roşia Montană, nr. 

top. 2295/1/1, avînd ca proprietar pe doamna Boia Angela Daniela, situate administrativ în 

comuna Roşia Montană, sat Ţarina, imobile înscrise în Lista Monumentelor Istorice, în situl 

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

A-00065, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care 

constituie anexă la prezenta hotărâre.   

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

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

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

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

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

Judeţean Alba. 

 

               AVIZAT 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

 

Înregistrat cu nr. 85 

Alba Iulia, 27 februarie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilelor terenuri - monumente istorice situate administrativ în  

comuna Roşia Montană, sat Ţarina, judeţul Alba 

 

 

 

Prin adresa nr. 171/24 februarie 2017 transmisă de către Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3405/24 februarie 

2017, această instituție ne comunică solicitarea doamnei Boia Angela Daniela privind exercitarea 

dreptului de preemţiune asupra imobilelor terenuri extravilane situate în comuna Roşia Montană, 

sat Ţarina, judeţul Alba. 

Doamna Boia Angela Daniela, în calitate de proprietar a imobilelor terenuri extravilane 

situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat Ţarina, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 

73766 Roșia Montană, nr. top. 2295/3/2, 2296/1/2, în suprafaţă de 3068 mp., respectiv CF nr. 

73769 Roșia Montană, nr. top. 2295/1/1, în suprafaţă de 2598 mp., înscrise în Lista 

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

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

Prin adresa nr. 171/24 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. 85 din 27 februarie  2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 3536 / 27.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilelor terenuri - monumente istorice situate în  

comuna Roşia Montană, sat Ţarina, judeţul Alba 

 

D-na Boia Angela Daniela având domiciliul în comuna Roşia Montană, sat Ţarina, nr. 

1254, în calitate de proprietar asupra imobilelor terenuri extravilane situate în comuna Roşia 

Montană, sat Ţarina, judeţul Alba, prin adresa înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură 

Alba cu nr. 171/24.02.2017, anunţă intenţia de vânzare a imobilelor respective. Imobilele 

terenuri extravilane sunt înscrise în CF nr. 73766, nr. top. 2295/3/2, 2296/1/2, în suprafaţă de 

3068 mp., respectiv CF nr. 73769, nr. top. 2295/1/1, în suprafaţă de 2598 mp., fiind înscrise în 

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

Roşia Montană, cod LMI 2015 AB-I-s-A-00065. 

 Conform 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 comunei Roşia Montană. 

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

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

Consider că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilelor terenuri 

extravilane, 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 Adrian Florin 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a 

unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj; 

- raportul de specialitate nr. 3387/24 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 21323/16 decembrie 2016 a Consiliului Județean Alba comunicată spre 

informare Consiliului local al municipiului Blaj cu privire la bunurile ce urmeazǎ a fi 

disponibilizate; 

- adresa nr. 872/868/17 ianuarie 2017 a Consiliului local al municipiului Blaj prin care 

această autoritate ȋşi exprimǎ acordul de preluare fǎrǎ platǎ a bunurilor disponibilizate din 

patrimoniul Județului Alba; 

- referatul de disponibilizare nr. 21.872/VII/13/9 decembrie 2016 al Consiliului Județean 

Alba; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul 

Municipiului Blaj, a bunurilor mobile prevǎzute ȋn anexa - parte integrantǎ a prezentei hotǎrâri, 

achiziționate ȋn cadrul Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber. 

 Art. 2. Transmiterea bunurilor care fac obiectul art. 1 se va face, în termen de 30 de zile 

de la acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al municipiului Blaj, urmând a fi 

încheiat în acest sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului 

Județean Alba, precum şi de primarul Municipiului Blaj. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind 

intrarea în gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al municipiului Blaj îi revine 

obligația de a menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 



Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

al municipiului Blaj, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului 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. 75 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 75/24 februarie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

           AVIZAT, 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj 

 

 

 

 Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, inițiativǎ a 

Consiliului Județean Alba menitǎ sǎ sprijine dezvoltarea județului, a fost implementat ȋn baza 

hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 69/2012 şi nr. 90/2013,  ȋn 6 locații din Județul Alba: 

municipiul Aiud, municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Ocna Mureş, oraşul Teiuş și oraşul 

Zlatna. 

Parcurile de fitness în aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate de 

specialitate, folosite ȋn mod gratuit pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de 

relaxare pentru doritori de toate vârstele.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

autoritate publică locală, ȋn perioada 2011-2013, câte 2 loturi de echipamente de fitness: un lot 

conţinând seturi a câte 10 echipamente fitness pentru adulţi și un lot conţinând 1 echipament 

fitness pentru persoane cu dizabilităţi.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită pentru acesatǎ perioadǎ, câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener.  

La momentul actual, Acordul de cooperare nr. 6348/9101/28  mai2012 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Județean Alba şi Consiliul local al municipiului Blaj nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind expiratǎ.  

Echipamentele de fitness transmise municipiului Blaj sunt ȋncǎ utilizate conform 

destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ 

platǎ şi de valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice și ținând cont de 

prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, au 

fost inițiate demersurile transmiterii fǎrǎ platǎ a echipamentelor de fitness achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber şi amplasate ȋn 

municipiul Blaj, acestea nemaifiind necesare Consiliului Județean Alba, dar sunt utile Consiliului 

local al municipiului Blaj. 

În perioada octombrie-noiembrie 2016 a fost efectuată operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn municipiul Blaj, finalizatǎ 

printr-un proces - verbal de inventariere. 

Aceastǎ etapǎ a fost precedatǎ de ȋntocmirea şi aprobarea referatului de disponibilizare a 

bunurilor şi de corespondențǎ scrisǎ ȋntre cele 2 autoritǎți publice locale vizând 

transmiterea/preluarea fǎrǎ platǎ a celor 11 echipamente de fitness. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez prezentul Proiect de hotǎrâre 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba 

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, înregistrat cu nr. 75/24 februarie 2017. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj 

 

 

 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba ȋn cadrul seriei de acţiuni întreprinse pentru 

dezvoltarea  judeţului, a implementat Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber.  Programul a fost implementat ȋn baza HCJ nr. 69/2012 şi HCJ nr. 90/2013, ȋn 

6 locații din județul Alba: municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Zlatna, municipiul Aiud, oraşul 

Ocna Mureş şi oraşul Teiuş. 

Scopul Programului a fost de a susţine iniţiativele menite să stimuleze activităţi 

recreative în aer liber care pot fi desfăşurate de toate categoriile de vârstă a persoanelor din 

aşezările urbane. Parcurile de fitness in aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate 

de specialitate, folosite pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de relaxare 

pentru cei care doresc acest lucru.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

consiliu local, ȋn perioada 2011-2013, 11 echipamente de fitness: un lot conţinând seturi a câte 

10 echipamente fitness pentru adulţi si un lot conţinând 1 echipament fitness pentru persoane cu 

dizabilităţi, echipamentele de fitness fiind folosite în mod gratuit de cǎtre doritori.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Judetul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener. 

La momentul actual, acordul de cooperare nr. 6348/9101/28.05.2012 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Judetean Alba şi Consiliul Local al municipiului Blaj nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind finalizatǎ.  

Echipamentele de fitness care vor fi transmise municipiului Blaj sunt ȋncǎ utilizate 

conform destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicatǎ, actualizatǎ, la art. 91 alin. 1 

lit. c. prevede faptul cǎ Consiliul judeţean îndeplineşte inclusiv "atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului". Art. 121 alin. 1 si alin. 2 din aceeaşi prevedere legalǎ specificǎ fatul cǎ  

"Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 

altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile 

prevăzute de lege" si "Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de 

drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel". 

 HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de valorificare a unor 

bunuri aparținând instituțiilor publice, prin prevederile art.1 coroborat cu Anexa nr. 1 - Condiţiile 

şi procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor 

bunuri aflate în stare de functionare, specificǎ faptul cǎ "pot fi transmise, fără plata, orice fel de 

bunuri aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt 

necesare institutiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de 

alta institutie publică sau dacă, potrivit reglementarilor în vigoare, institutia nu mai are dreptul 

sa utilizeze bunul respectiv" 

 La inițierea demersurilor de trasmitere fǎrǎ platǎ municipiului Blaj a echipamentelor de 

fitness s-a ținut cont de prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ 

cod P.O.02-7-02 care asigurǎ uniformizarea proceselor legate de transferul fǎrǎ platǎ a bunurilor 

aparținând Consiliului Județean Alba. 



In perioada 26.10.2016 – 11.11.2016 s-a efectuat operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn municipiul Blaj, verificându-

se integralitatea cantitativǎ şi calitativǎ a acestora, inventariere ȋncheiatǎ cu procesul - verbal de 

inventariere nr. 19.988/11.11.2016. 

In conformitate cu HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de 

valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice şi cu Procedura operaţionalǎ privind 

transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, s-a ȋntocmit referatul de disponibilizare nr. 

21.872/VII/13/09.12.2016, document care descrie bunurile ce urmeaza a fi disponibilizate, 

conținând inclusiv caracteristicile tehnice ale acestora.  

Prin adresa Consiliului Judetean Alba nr. 21.323/16.12.2016 s-a fǎcut cunoscutǎ intenția 

de a transmite fǎrǎ platǎ bunurile menționate anterior, din patrimoniul Județului Alba ȋn 

patrimoniul Municipiului Blaj, spre a fi utilizate ȋn continuare ȋn activitǎtile pentru care au fost 

achiziționate.  

Cu adresa nr. 872/868/17.01.2017, Consiliul local al municipiului Blaj si-a manifestat 

interesul fațǎ de propunerea Consiliului Județean Alba, exprimându-si acordul de a prelua fǎrǎ 

platǎ cele 11 echipamente de fitness. 

Având ȋn vedere cele menționate anterior, propunem spre aprobare transmiterea fǎrǎ platǎ 

a echipamentelor de fitness, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj, cu 

respectarea prevederilor legale. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a 

unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir; 

- raportul de specialitate nr. 3419/24 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 22324/16 decembrie 2016 a Consiliului Județean Alba comunicată spre 

informare Consiliului local al oraşului Cugir cu privire la bunurile ce urmeazǎ a fi 

disponibilizate; 

- adresa nr. 18159/219/5 ianuarie 2017 a Consiliului local al oraşului Cugir prin care 

această autoritate ȋşi exprimǎ acordul de preluare fǎrǎ platǎ a bunurilor disponibilizate din 

patrimoniul Județului Alba; 

- referatul de disponibilizare nr. 21872/VII/13/9 decembrie 2016 al Consiliului Județean 

Alba; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul 

Oraşului Cugir, a bunurilor mobile prevǎzute ȋn anexa - parte integrantǎ a prezentei hotǎrâri, 

achiziționate ȋn cadrul Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber. 

 Art. 2. Transmiterea bunurilor care fac obiectul art. 1 se va face, în termen de 30 de zile 

de la acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al oraşului Cugir, urmând a fi încheiat 

în acest sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean 

Alba, precum şi de primarul Oraşului Cugir. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind 

intrarea în gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al oraşului Cugir îi revine 

obligația de a menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 



Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

al oraşului Cugir, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului 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. 76 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 76/24 februarie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

              AVIZAT, 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir 

 

 

 

 Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, inițiativǎ a 

Consiliului Județean Alba menitǎ sǎ sprijine dezvoltarea județului, a fost implementat ȋn baza 

hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 69/2012 şi nr. 90/2013,  ȋn 6 locații din Județul Alba: 

municipiul Aiud, municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Ocna Mureş, oraşul Teiuş și oraşul 

Zlatna. 

Parcurile de fitness în aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate de 

specialitate, folosite ȋn mod gratuit pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de 

relaxare pentru doritori de toate vârstele.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

autoritate publică locală, ȋn perioada 2011-2013, câte 2 loturi de echipamente de fitness: un lot 

conţinând seturi a câte 10 echipamente fitness pentru adulţi și un lot conţinând 1 echipament 

fitness pentru persoane cu dizabilităţi.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită pentru acesatǎ perioadǎ, câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener.  

La momentul actual, Acordul de cooperare nr. 6380/4959/24 aprilie 2012 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Județean Alba şi Consiliul local al oraşului Cugir nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind expiratǎ.  

Echipamentele de fitness transmise oraşului Cugir sunt ȋncǎ utilizate conform destinației 

lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ 

platǎ şi de valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice și ținând cont de 

prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, au 

fost inițiate demersurile transmiterii fǎrǎ platǎ a echipamentelor de fitness achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber şi amplasate ȋn oraşul 

Cugir, acestea nemaifiind necesare Consiliului Județean Alba, dar sunt utile Consiliului local al 

oraşului Cugir. 

În perioada octombrie-noiembrie 2016 a fost efectuată operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn oraşul Cugir, finalizatǎ printr-

un proces - verbal de inventariere. 

Aceastǎ etapǎ a fost precedatǎ de ȋntocmirea şi aprobarea referatului de disponibilizare a 

bunurilor şi de corespondențǎ scrisǎ ȋntre cele 2 autoritǎți publice locale vizând 

transmiterea/preluarea fǎrǎ platǎ a celor 11 echipamente de fitness. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez prezentul proiect de hotǎrâre 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba 

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, înregistrat cu nr. 76/24 februarie 2017. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir 

 

 

 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba ȋn cadrul seriei de acţiuni întreprinse pentru 

dezvoltarea  judeţului, a implementat Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber.  Programul a fost implementat ȋn baza HCJ nr. 69/2012 şi HCJ nr. 90/2013, ȋn 

6 locații din județul Alba: municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Zlatna, municipiul Aiud, oraşul 

Ocna Mureş şi oraşul Teiuş 

Scopul Programului a fost de a susţine iniţiativele menite să stimuleze activităţi 

recreative în aer liber care pot fi desfăşurate de toate categoriile de vârstă a persoanelor din 

aşezările urbane. Parcurile de fitness in aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate 

de specialitate, folosite pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de relaxare 

pentru cei care doresc acest lucru.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

consiliu local, ȋn perioada 2011-2013, 11 echipamente de fitness: un lot conţinând seturi a câte 

10 echipamente fitness pentru adulţi si un lot conţinând 1 echipament fitness pentru persoane cu 

dizabilităţi, echipamentele de fitness fiind folosite în mod gratuit de cǎtre doritori.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Judetul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener. 

La momentul actual, acordul de cooperare nr. 6380/4956/24 aprilie 2012 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Judetean Alba şi Consiliul Local al oraşului Cugir nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind finalizatǎ.  

Echipamentele de fitness care vor fi transmise oraşului Cugir sunt ȋncǎ utilizate conform 

destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicatǎ, actualizatǎ, la art. 91 alin. 1 

lit. c. prevede faptul cǎ Consiliul judeţean îndeplineşte inclusiv "atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului". Art. 121 alin. 1 si alin. 2 din aceeaşi prevedere legalǎ specificǎ fatul cǎ  

"Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 

altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile 

prevăzute de lege" si "Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de 

drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel". 

 HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de valorificare a unor 

bunuri aparținând instituțiilor publice, prin prevederile art.1 coroborat cu Anexa nr. 1 - Condiţiile 

şi procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor 

bunuri aflate în stare de functionare, specificǎ faptul cǎ "pot fi transmise, fără plata, orice fel de 

bunuri aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt 

necesare institutiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de 

alta institutie publică sau dacă, potrivit reglementarilor în vigoare, institutia nu mai are dreptul 

sa utilizeze bunul respectiv" 

 La inițierea demersurilor de trasmitere fǎrǎ platǎ oraşului Cugir a echipamentelor de 

fitness s-a ținut cont de prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ 

cod P.O.02-7-02 care asigurǎ uniformizarea proceselor legate de transferul fǎrǎ platǎ a bunurilor 

aparținând Consiliului Județean Alba. 



In perioada 26.10.2016 – 11.11.2016 s-a efectuat operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn oraşul Cugir, verificându-se 

integralitatea cantitativǎ şi calitativǎ a acestora, inventariere ȋncheiatǎ cu procesul - verbal de 

inventariere nr. 19.988/11.11.2016. 

In conformitate cu HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de 

valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice şi cu Procedura operaţionalǎ privind 

transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, s-a ȋntocmit referatul de disponibilizare nr. 

21.872/VII/13/09.12.2016, document care descrie bunurile ce urmeaza a fi disponibilizate, 

conținând inclusiv caracteristicile tehnice ale acestora.  

Prin adresa Consiliului Judetean Alba nr. 21.323/16.12.2016 s-a fǎcut cunoscutǎ intenția 

de a transmite fǎrǎ platǎ bunurile menționate anterior, din patrimoniul Județului Alba ȋn 

patrimoniul Oraşului Cugir, spre a fi utilizate ȋn continuare ȋn activitǎtile pentru care au fost 

achiziționate.  

Cu adresa nr. 872/868/17.01.2017, Consiliul local al oraşului Cugir si-a manifestat 

interesul fațǎ de propunerea Consiliului Județean Alba, exprimându-si acordul de a prelua fǎrǎ 

platǎ cele 11 echipamente de fitness. 

Având ȋn vedere cele menționate anterior, propunem spre aprobare transmiterea fǎrǎ platǎ 

a echipamentelor de fitness, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir, cu 

respectarea prevederilor legale. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Zlatna 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a 

unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Zlatna; 

- raportul de specialitate nr. 3421/24 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 21323/16 decembrie 2016 a Consiliului Județean Alba comunicată spre 

informare Consiliului local al oraşului Zlatna cu privire la bunurile ce urmeazǎ a fi 

disponibilizate; 

- adresa nr. 872/868/17 ianuarie 2017 a Consiliului local al oraşului Zlatna prin care 

această autoritate ȋşi exprimǎ acordul de preluare fǎrǎ platǎ a bunurilor disponibilizate din 

patrimoniul Județului Alba; 

- referatul de disponibilizare nr. 21872/VII/13/9 decembrie 2016 al Consiliului Județean 

Alba; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul 

Oraşului Zlatna, a bunurilor mobile prevǎzute ȋn anexa - parte integrantǎ a prezentei hotǎrâri, 

achiziționate ȋn cadrul Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber. 

 Art. 2. Transmiterea bunurilor care fac obiectul art. 1 se va face, în termen de 30 de zile 

de la acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al oraşului Zlatna, urmând a fi încheiat 

în acest sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean 

Alba, precum şi de primarul Oraşului Zlatna. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind 

intrarea în gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al oraşului Zlatna îi revine 

obligația de a menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 



Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

al oraşului Zlatna, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului 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. 77 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 77/24 februarie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul oraşului Zlatna 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

              AVIZAT, 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Zlatna 

 

 

 

 Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, inițiativǎ a 

Consiliului Județean Alba menitǎ sǎ sprijine dezvoltarea județului, a fost implementat ȋn baza 

hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 69/2012 şi nr. 90/2013,  ȋn 6 locații din Județul Alba: 

municipiul Aiud, municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Ocna Mureş, oraşul Teiuş și oraşul 

Zlatna. 

Parcurile de fitness în aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate de 

specialitate, folosite ȋn mod gratuit pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de 

relaxare pentru doritori de toate vârstele.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

autoritate publică locală, ȋn perioada 2011-2013, câte 2 loturi de echipamente de fitness: un lot 

conţinând seturi a câte 10 echipamente fitness pentru adulţi și un lot conţinând 1 echipament 

fitness pentru persoane cu dizabilităţi.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită pentru acesatǎ perioadǎ, câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener.  

La momentul actual, Acordul de cooperare nr. 5696/6746/09 mai 2012 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Județean Alba şi Consiliul local al oraşului Zlatna nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind expiratǎ.  

Echipamentele de fitness transmise oraşului Zlatna sunt ȋncǎ utilizate conform destinației 

lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ 

platǎ şi de valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice și ținând cont de 

prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, au 

fost inițiate demersurile transmiterii fǎrǎ platǎ a echipamentelor de fitness achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber şi amplasate ȋn oraşul 

Zlatna, acestea nemaifiind necesare Consiliului Județean Alba, dar sunt utile Consiliului local al 

oraşului Zlatna. 

În perioada octombrie-noiembrie 2016 a fost efectuată operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn oraşul Zlatna, finalizatǎ printr-

un proces - verbal de inventariere. 

Aceastǎ etapǎ a fost precedatǎ de ȋntocmirea şi aprobarea referatului de disponibilizare a 

bunurilor şi de corespondențǎ scrisǎ ȋntre cele 2 autoritǎți publice locale vizând 

transmiterea/preluarea fǎrǎ platǎ a celor 11 echipamente de fitness. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez prezentul Proiect de hotǎrâre 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba 

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, înregistrat cu nr. 77/24 februarie 2017. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Zlatna 

 

 

 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba ȋn cadrul seriei de acţiuni întreprinse pentru 

dezvoltarea  judeţului, a implementat Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber.  Programul a fost implementat ȋn baza HCJ nr. 69/2012 şi HCJ nr. 90/2013, ȋn 

6 locații din județul Alba: municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Zlatna, municipiul Aiud, oraşul 

Ocna Mureş şi oraşul Teiuş 

Scopul Programului a fost de a susţine iniţiativele menite să stimuleze activităţi 

recreative în aer liber care pot fi desfăşurate de toate categoriile de vârstă a persoanelor din 

aşezările urbane. Parcurile de fitness in aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate 

de specialitate, folosite pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de relaxare 

pentru cei care doresc acest lucru.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

consiliu local, ȋn perioada 2011-2013, 11 echipamente de fitness: un lot conţinând seturi a câte 

10 echipamente fitness pentru adulţi si un lot conţinând 1 echipament fitness pentru persoane cu 

dizabilităţi, echipamentele de fitness fiind folosite în mod gratuit de cǎtre doritori.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Judetul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener. 

La momentul actual, acordul de cooperare nr. 5696/6746/09 mai 2012 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Judetean Alba şi Consiliul Local al oraşului Zlatna nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind finalizatǎ.  

Echipamentele de fitness care vor fi transmise oraşului Zlatna sunt ȋncǎ utilizate conform 

destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicatǎ, actualizatǎ, la art. 91 alin. 1 

lit. c. prevede faptul cǎ Consiliul judeţean îndeplineşte inclusiv "atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului". Art. 121 alin. 1 si alin. 2 din aceeaşi prevedere legalǎ specificǎ fatul cǎ  

"Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 

altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile 

prevăzute de lege" si "Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de 

drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel". 

 HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de valorificare a unor 

bunuri aparținând instituțiilor publice, prin prevederile art.1 coroborat cu Anexa nr. 1 - Condiţiile 

şi procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor 

bunuri aflate în stare de functionare, specificǎ faptul cǎ "pot fi transmise, fără plata, orice fel de 

bunuri aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt 

necesare institutiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de 

alta institutie publică sau dacă, potrivit reglementarilor în vigoare, institutia nu mai are dreptul 

sa utilizeze bunul respectiv" 

 La inițierea demersurilor de trasmitere fǎrǎ platǎ oraşului Zlatna a echipamentelor de 

fitness s-a ținut cont de prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ 

cod P.O.02-7-02 care asigurǎ uniformizarea proceselor legate de transferul fǎrǎ platǎ a bunurilor 

aparținând Consiliului Județean Alba. 



In perioada 26.10.2016 – 11.11.2016 s-a efectuat operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn oraşul Zlatna, verificându-se 

integralitatea cantitativǎ şi calitativǎ a acestora, inventariere ȋncheiatǎ cu procesul - verbal de 

inventariere nr. 19.988/11.11.2016. 

In conformitate cu HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de 

valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice şi cu Procedura operaţionalǎ privind 

transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, s-a ȋntocmit referatul de disponibilizare nr. 

21.872/VII/13/09.12.2016, document care descrie bunurile ce urmeaza a fi disponibilizate, 

conținând inclusiv caracteristicile tehnice ale acestora.  

Prin adresa Consiliului Judetean Alba nr. 21.323/16.12.2016 s-a fǎcut cunoscutǎ intenția 

de a transmite fǎrǎ platǎ bunurile menționate anterior, din patrimoniul Județului Alba ȋn 

patrimoniul Oraşului Zlatna, spre a fi utilizate ȋn continuare ȋn activitǎtile pentru care au fost 

achiziționate.  

Cu adresa nr. 872/868/17.01.2017, Consiliul local al oraşului Zlatna si-a manifestat 

interesul fațǎ de propunerea Consiliului Județean Alba, exprimându-si acordul de a prelua fǎrǎ 

platǎ cele 11 echipamente de fitness. 

Având ȋn vedere cele menționate anterior, propunem spre aprobare transmiterea fǎrǎ platǎ 

a echipamentelor de fitness, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Zlatna, cu 

respectarea prevederilor legale. 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

Negruț Liliana 

 

 

 

 

 

Sef serviciu, 

Fǎgǎdar Cornelia 

 

 

 

 

 

 

       Intocmit, 

       Prejban Nicoleta 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a 

unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 3422/24 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 22330/16 decembrie 2016 a Consiliului Județean Alba comunicată spre 

informare Consiliului local al municipiului Aiud cu privire la bunurile ce urmeazǎ a fi 

disponibilizate; 

- adresa nr. 24024/22590/20 decembrie 2016 a Consiliului local al municipiului Aiud 

prin care această autoritate ȋşi exprimǎ acordul de preluare fǎrǎ platǎ a bunurilor disponibilizate 

din patrimoniul Județului Alba; 

- referatul de disponibilizare nr. 21872/VII/13/9 decembrie 2016 al Consiliului Județean 

Alba; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul 

Municipiului Aiud, a bunurilor mobile prevǎzute ȋn anexa - parte integrantǎ a prezentei hotǎrâri, 

achiziționate ȋn cadrul Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber. 

 Art. 2. Transmiterea bunurilor care fac obiectul art. 1 se va face, în termen de 30 de zile 

de la acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al municipiului Aiud, urmând a fi 

încheiat în acest sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului 

Județean Alba, precum şi de primarul Municipiului Aiud. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind 

intrarea în gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al municipiului Aiud îi 

revine obligația de a menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 



Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

al municipiului Aiud, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului 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. 78 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 78/24 februarie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

               AVIZAT, 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud 

 

 

 

 Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, inițiativǎ a 

Consiliului Județean Alba menitǎ sǎ sprijine dezvoltarea județului, a fost implementat ȋn baza 

hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 69/2012 şi nr. 90/2013,  ȋn 6 locații din Județul Alba: 

municipiul Aiud, municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Ocna Mureş, oraşul Teiuş și oraşul 

Zlatna. 

Parcurile de fitness în aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate de 

specialitate, folosite ȋn mod gratuit pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de 

relaxare pentru doritori de toate vârstele.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

autoritate publică locală, ȋn perioada 2011-2013, câte 2 loturi de echipamente de fitness: un lot 

conţinând seturi a câte 10 echipamente fitness pentru adulţi și un lot conţinând 1 echipament 

fitness pentru persoane cu dizabilităţi.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită pentru acesatǎ perioadǎ, câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener.  

La momentul actual, Acordul de cooperare nr. 8266/7702/30 mai 2013 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Județean Alba şi Consiliul local al municipiului Aiud nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind expiratǎ.  

Echipamentele de fitness transmise municipiului Aiud sunt ȋncǎ utilizate conform 

destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ 

platǎ şi de valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice și ținând cont de 

prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, au 

fost inițiate demersurile transmiterii fǎrǎ platǎ a echipamentelor de fitness achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber şi amplasate ȋn 

municipiul Aiud, acestea nemaifiind necesare Consiliului Județean Alba, dar sunt utile 

Consiliului local al municipiului Aiud. 

În perioada octombrie-noiembrie 2016 a fost efectuată operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn municipiul Aiud, finalizatǎ 

printr-un proces - verbal de inventariere. 

Aceastǎ etapǎ a fost precedatǎ de ȋntocmirea şi aprobarea referatului de disponibilizare a 

bunurilor şi de corespondențǎ scrisǎ ȋntre cele 2 autoritǎți publice locale vizând 

transmiterea/preluarea fǎrǎ platǎ a celor 11 echipamente de fitness. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez prezentul Proiect de hotǎrâre 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba 

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, înregistrat cu nr. 78/24 februarie 2017. 
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Direcția dezvoltare şi bugete 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud 

 

 

 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba ȋn cadrul seriei de acţiuni întreprinse pentru 

dezvoltarea  judeţului, a implementat Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber.  Programul a fost implementat ȋn baza HCJ nr. 69/2012 şi HCJ nr. 90/2013, ȋn 

6 locații din județul Alba: municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Zlatna, municipiul Aiud, oraşul 

Ocna Mureş şi oraşul Teiuş 

Scopul Programului a fost de a susţine iniţiativele menite să stimuleze activităţi 

recreative în aer liber care pot fi desfăşurate de toate categoriile de vârstă a persoanelor din 

aşezările urbane. Parcurile de fitness in aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate 

de specialitate, folosite pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de relaxare 

pentru cei care doresc acest lucru.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

consiliu local, ȋn perioada 2011-2013, 11 echipamente de fitness: un lot conţinând seturi a câte 

10 echipamente fitness pentru adulţi si un lot conţinând 1 echipament fitness pentru persoane cu 

dizabilităţi, echipamentele de fitness fiind folosite în mod gratuit de cǎtre doritori.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Judetul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener. 

La momentul actual, acordul de cooperare nr. 8266/7702/30 mai 2013 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Judetean Alba şi Consiliul Local al municipiului Aiud nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind finalizatǎ.  

Echipamentele de fitness care vor fi transmise municipiului Aiud sunt ȋncǎ utilizate 

conform destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicatǎ, actualizatǎ, la art. 91 alin. 1 

lit. c. prevede faptul cǎ Consiliul judeţean îndeplineşte inclusiv "atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului". Art. 121 alin. 1 si alin. 2 din aceeaşi prevedere legalǎ specificǎ fatul cǎ  

"Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 

altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile 

prevăzute de lege" si "Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de 

drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel". 

 HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de valorificare a unor 

bunuri aparținând instituțiilor publice, prin prevederile art.1 coroborat cu Anexa nr. 1 - Condiţiile 

şi procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor 

bunuri aflate în stare de functionare, specificǎ faptul cǎ "pot fi transmise, fără plata, orice fel de 

bunuri aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt 

necesare institutiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de 

alta institutie publică sau dacă, potrivit reglementarilor în vigoare, institutia nu mai are dreptul 

sa utilizeze bunul respectiv" 

 La inițierea demersurilor de trasmitere fǎrǎ platǎ municipiului Aiud a echipamentelor de 

fitness s-a ținut cont de prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ 

cod P.O.02-7-02 care asigurǎ uniformizarea proceselor legate de transferul fǎrǎ platǎ a bunurilor 

aparținând Consiliului Județean Alba. 



In perioada 26.10.2016 – 11.11.2016 s-a efectuat operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn municipiul Aiud, verificându-

se integralitatea cantitativǎ şi calitativǎ a acestora, inventariere ȋncheiatǎ cu procesul - verbal de 

inventariere nr. 19.988/11.11.2016. 

In conformitate cu HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de 

valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice şi cu Procedura operaţionalǎ privind 

transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, s-a ȋntocmit referatul de disponibilizare nr. 

21.872/VII/13/09.12.2016, document care descrie bunurile ce urmeaza a fi disponibilizate, 

conținând inclusiv caracteristicile tehnice ale acestora.  

Prin adresa Consiliului Judetean Alba nr. 21.323/16.12.2016 s-a fǎcut cunoscutǎ intenția 

de a transmite fǎrǎ platǎ bunurile menționate anterior, din patrimoniul Județului Alba ȋn 

patrimoniul Municipiului Aiud, spre a fi utilizate ȋn continuare ȋn activitǎtile pentru care au fost 

achiziționate.  

Cu adresa nr. 872/868/17.01.2017, Consiliul local al municipiului Aiud si-a manifestat 

interesul fațǎ de propunerea Consiliului Județean Alba, exprimându-si acordul de a prelua fǎrǎ 

platǎ cele 11 echipamente de fitness. 

Având ȋn vedere cele menționate anterior, propunem spre aprobare transmiterea fǎrǎ platǎ 

a echipamentelor de fitness, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud, cu 

respectarea prevederilor legale. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a 

unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş; 

- raportul de specialitate nr. 3423/24 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 22328/16 decembrie 2016 a Consiliului Județean Alba comunicată spre 

informare Consiliului local al oraşului Ocna Mureş cu privire la bunurile ce urmeazǎ a fi 

disponibilizate; 

- adresa nr. 21290/770/16 ianuarie 2017 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş prin 

care această autoritate ȋşi exprimǎ acordul de preluare fǎrǎ platǎ a bunurilor disponibilizate din 

patrimoniul Județului Alba; 

- referatul de disponibilizare nr. 21872/VII/13/9 decembrie 2016 al Consiliului Județean 

Alba; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul 

Oraşului Ocna Mureş, a bunurilor mobile prevǎzute ȋn anexa - parte integrantǎ a prezentei 

hotǎrâri, achiziționate ȋn cadrul Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness 

în aer liber. 

 Art. 2. Transmiterea bunurilor care fac obiectul art. 1 se va face, în termen de 30 de zile 

de la acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, urmând a fi 

încheiat în acest sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului 

Județean Alba, precum şi de primarul Oraşului Ocna Mureş. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind 

intrarea în gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al oraşului Ocna Mureş îi 

revine obligația de a menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 



Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

al oraşului Ocna Mureş, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului 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. 79 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 79/24 februarie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

              AVIZAT, 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                             Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş 

 

 

 

 Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, inițiativǎ a 

Consiliului Județean Alba menitǎ sǎ sprijine dezvoltarea județului, a fost implementat ȋn baza 

hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 69/2012 şi nr. 90/2013,  ȋn 6 locații din Județul Alba: 

municipiul Aiud, municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Ocna Mureş, oraşul Teiuş și oraşul 

Zlatna. 

Parcurile de fitness în aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate de 

specialitate, folosite ȋn mod gratuit pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de 

relaxare pentru doritori de toate vârstele.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

autoritate publică locală, ȋn perioada 2011-2013, câte 2 loturi de echipamente de fitness: un lot 

conţinând seturi a câte 10 echipamente fitness pentru adulţi și un lot conţinând 1 echipament 

fitness pentru persoane cu dizabilităţi.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită pentru acesatǎ perioadǎ, câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener.  

La momentul actual, Acordul de cooperare nr. 8499/9593/06 iunie 2013 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Județean Alba şi Consiliul local al oraşului Ocna Mureş nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind expiratǎ.  

Echipamentele de fitness transmise oraşului Ocna Mureş sunt ȋncǎ utilizate conform 

destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ 

platǎ şi de valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice și ținând cont de 

prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, au 

fost inițiate demersurile transmiterii fǎrǎ platǎ a echipamentelor de fitness achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber şi amplasate ȋn oraşul 

Ocna Mureş, acestea nemaifiind necesare Consiliului Județean Alba, dar sunt utile Consiliului 

local al oraşului Ocna Mureş. 

În perioada octombrie-noiembrie 2016 a fost efectuată operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn oraşul Ocna Mureş, finalizatǎ 

printr-un proces - verbal de inventariere. 

Aceastǎ etapǎ a fost precedatǎ de ȋntocmirea şi aprobarea referatului de disponibilizare a 

bunurilor şi de corespondențǎ scrisǎ ȋntre cele 2 autoritǎți publice locale vizând 

transmiterea/preluarea fǎrǎ platǎ a celor 11 echipamente de fitness. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez prezentul Proiect de hotǎrâre 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba 

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, înregistrat cu nr. 79/24 februarie 2017. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş 

 

 

 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba ȋn cadrul seriei de acţiuni întreprinse pentru 

dezvoltarea  judeţului, a implementat Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber.  Programul a fost implementat ȋn baza HCJ nr. 69/2012 şi HCJ nr. 90/2013, ȋn 

6 locații din județul Alba: municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Zlatna, municipiul Aiud, oraşul 

Ocna Mureş şi oraşul Teiuş 

Scopul Programului a fost de a susţine iniţiativele menite să stimuleze activităţi 

recreative în aer liber care pot fi desfăşurate de toate categoriile de vârstă a persoanelor din 

aşezările urbane. Parcurile de fitness in aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate 

de specialitate, folosite pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de relaxare 

pentru cei care doresc acest lucru.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

consiliu local, ȋn perioada 2011-2013, 11 echipamente de fitness: un lot conţinând seturi a câte 

10 echipamente fitness pentru adulţi si un lot conţinând 1 echipament fitness pentru persoane cu 

dizabilităţi, echipamentele de fitness fiind folosite în mod gratuit de cǎtre doritori.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Judetul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener. 

La momentul actual, acordul de cooperare nr. 8499/9593/06 iunie 2013 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Judetean Alba şi Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind finalizatǎ.  

Echipamentele de fitness care vor fi transmise oraşului Ocna Mureş sunt ȋncǎ utilizate 

conform destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicatǎ, actualizatǎ, la art. 91 alin. 1 

lit. c. prevede faptul cǎ Consiliul judeţean îndeplineşte inclusiv "atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului". Art. 121 alin. 1 si alin. 2 din aceeaşi prevedere legalǎ specificǎ fatul cǎ  

"Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 

altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile 

prevăzute de lege" si "Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de 

drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel". 

 HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de valorificare a unor 

bunuri aparținând instituțiilor publice, prin prevederile art.1 coroborat cu Anexa nr. 1 - Condiţiile 

şi procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor 

bunuri aflate în stare de functionare, specificǎ faptul cǎ "pot fi transmise, fără plata, orice fel de 

bunuri aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt 

necesare institutiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de 

alta institutie publică sau dacă, potrivit reglementarilor în vigoare, institutia nu mai are dreptul 

sa utilizeze bunul respectiv" 

 La inițierea demersurilor de trasmitere fǎrǎ platǎ oraşului Ocna Mureş a echipamentelor 

de fitness s-a ținut cont de prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ 

platǎ cod P.O.02-7-02 care asigurǎ uniformizarea proceselor legate de transferul fǎrǎ platǎ a 

bunurilor aparținând Consiliului Județean Alba. 



In perioada 26.10.2016 – 11.11.2016 s-a efectuat operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn oraşul Ocna Mureş, 

verificându-se integralitatea cantitativǎ şi calitativǎ a acestora, inventariere ȋncheiatǎ cu procesul 

- verbal de inventariere nr. 19.988/11.11.2016. 

In conformitate cu HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de 

valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice şi cu Procedura operaţionalǎ privind 

transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, s-a ȋntocmit referatul de disponibilizare nr. 

21.872/VII/13/09.12.2016, document care descrie bunurile ce urmeaza a fi disponibilizate, 

conținând inclusiv caracteristicile tehnice ale acestora.  

Prin adresa Consiliului Judetean Alba nr. 21.323/16.12.2016 s-a fǎcut cunoscutǎ intenția 

de a transmite fǎrǎ platǎ bunurile menționate anterior, din patrimoniul Județului Alba ȋn 

patrimoniul Oraşului Ocna Mureş, spre a fi utilizate ȋn continuare ȋn activitǎtile pentru care au 

fost achiziționate.  

Cu adresa nr. 872/868/17.01.2017, Consiliul local al oraşului Ocna Mureş si-a manifestat 

interesul fațǎ de propunerea Consiliului Județean Alba, exprimându-si acordul de a prelua fǎrǎ 

platǎ cele 11 echipamente de fitness. 

Având ȋn vedere cele menționate anterior, propunem spre aprobare transmiterea fǎrǎ platǎ 

a echipamentelor de fitness, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş, 

cu respectarea prevederilor legale. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a 

unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş; 

- raportul de specialitate nr. 3424/24 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 22326/16 decembrie 2016 a Consiliului Județean Alba comunicată spre 

informare Consiliului local al oraşului Teiuş cu privire la bunurile ce urmeazǎ a fi 

disponibilizate; 

- adresa nr. 529/257/11 ianuarie 2017 a Consiliului local al oraşului Teiuş prin care 

această autoritate ȋşi exprimǎ acordul de preluare fǎrǎ platǎ a bunurilor disponibilizate din 

patrimoniul Județului Alba; 

- referatul de disponibilizare nr. 21872/VII/13/9 decembrie 2016 al Consiliului Județean 

Alba; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 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 aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul 

Oraşului Teiuş, a bunurilor mobile prevǎzute ȋn anexa - parte integrantǎ a prezentei hotǎrâri, 

achiziționate ȋn cadrul Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber. 

 Art. 2. Transmiterea bunurilor care fac obiectul art. 1 se va face, în termen de 30 de zile 

de la acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al oraşului Teiuş, urmând a fi încheiat 

în acest sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean 

Alba, precum şi de primarul Oraşului Teiuş. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind 

intrarea în gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al oraşului Teiuş îi revine 

obligația de a menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 



Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

al oraşului Teiuş, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului 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. 80 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 80/24 februarie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a 

membrelor superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

               AVIZAT, 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                              Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş 

 

 

 

 Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, inițiativǎ a 

Consiliului Județean Alba menitǎ sǎ sprijine dezvoltarea județului, a fost implementat ȋn baza 

hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 69/2012 şi nr. 90/2013,  ȋn 6 locații din Județul Alba: 

municipiul Aiud, municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Ocna Mureş, oraşul Teiuş și oraşul 

Zlatna. 

Parcurile de fitness în aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate de 

specialitate, folosite ȋn mod gratuit pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de 

relaxare pentru doritori de toate vârstele.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

autoritate publică locală, ȋn perioada 2011-2013, câte 2 loturi de echipamente de fitness: un lot 

conţinând seturi a câte 10 echipamente fitness pentru adulţi și un lot conţinând 1 echipament 

fitness pentru persoane cu dizabilităţi.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită pentru acesatǎ perioadǎ, câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener.  

La momentul actual, Acordul de cooperare nr. 8333/4454/04 iunie 2013 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Județean Alba şi Consiliul local al oraşului Teiuş nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind expiratǎ.  

Echipamentele de fitness transmise oraşului Teiuş sunt ȋncǎ utilizate conform destinației 

lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ 

platǎ şi de valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice și ținând cont de 

prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, au 

fost inițiate demersurile transmiterii fǎrǎ platǎ a echipamentelor de fitness achiziționate prin 

Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber şi amplasate ȋn oraşul 

Teiuş, acestea nemaifiind necesare Consiliului Județean Alba, dar sunt utile Consiliului local al 

oraşului Teiuş. 

În perioada octombrie-noiembrie 2016 a fost efectuată operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn oraşul Teiuş, finalizatǎ printr-

un proces - verbal de inventariere. 

Aceastǎ etapǎ a fost precedatǎ de ȋntocmirea şi aprobarea referatului de disponibilizare a 

bunurilor şi de corespondențǎ scrisǎ ȋntre cele 2 autoritǎți publice locale vizând 

transmiterea/preluarea fǎrǎ platǎ a celor 11 echipamente de fitness. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez prezentul Proiect de hotǎrâre 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba 

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, înregistrat cu nr. 80/24 februarie 2017. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş 

 

 

 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba ȋn cadrul seriei de acţiuni întreprinse pentru 

dezvoltarea  judeţului, a implementat Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de 

fitness în aer liber.  Programul a fost implementat ȋn baza HCJ nr. 69/2012 şi HCJ nr. 90/2013, ȋn 

6 locații din județul Alba: municipiul Blaj, oraşul Cugir, oraşul Zlatna, municipiul Aiud, oraşul 

Ocna Mureş şi oraşul Teiuş 

Scopul Programului a fost de a susţine iniţiativele menite să stimuleze activităţi 

recreative în aer liber care pot fi desfăşurate de toate categoriile de vârstă a persoanelor din 

aşezările urbane. Parcurile de fitness in aer liber sunt locaţii care beneficiază de dotări cu aparate 

de specialitate, folosite pentru întreţinerea, tonifierea formei fizice dar şi ca mijloc de relaxare 

pentru cei care doresc acest lucru.  

În cele 6 locaţii au fost montate, ȋn baza Acordurilor de cooperare ȋncheiate cu fiecare 

consiliu local, ȋn perioada 2011-2013, 11 echipamente de fitness: un lot conţinând seturi a câte 

10 echipamente fitness pentru adulţi si un lot conţinând 1 echipament fitness pentru persoane cu 

dizabilităţi, echipamentele de fitness fiind folosite în mod gratuit de cǎtre doritori.  

Durata acordurilor a fost de 3 ani, Judetul Alba prin Consiliul Județean Alba transmițând 

în folosinţă gratuită câte 11 echipamentele de fitness fiecǎrui partener. 

La momentul actual, acordul de cooperare nr. 8333/4454/04 iunie 2013 ȋncheiat ȋntre 

Consiliul Judetean Alba şi Consiliul Local al oraşului Teiuş nu mai este ȋn vigoare, durata 

acestuia fiind finalizatǎ.  

Echipamentele de fitness care vor fi transmise oraşului Teiuş sunt ȋncǎ utilizate conform 

destinației lor, având durata medie de utilizare de 15 ani. 

 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicatǎ, actualizatǎ, la art. 91 alin. 1 

lit. c. prevede faptul cǎ Consiliul judeţean îndeplineşte inclusiv "atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului". Art. 121 alin. 1 si alin. 2 din aceeaşi prevedere legalǎ specificǎ fatul cǎ  

"Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 

altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile 

prevăzute de lege" si "Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de 

drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel". 

 HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de valorificare a unor 

bunuri aparținând instituțiilor publice, prin prevederile art.1 coroborat cu Anexa nr. 1 - Condiţiile 

şi procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor 

bunuri aflate în stare de functionare, specificǎ faptul cǎ "pot fi transmise, fără plata, orice fel de 

bunuri aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt 

necesare institutiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de 

alta institutie publică sau dacă, potrivit reglementarilor în vigoare, institutia nu mai are dreptul 

sa utilizeze bunul respectiv" 

 La inițierea demersurilor de trasmitere fǎrǎ platǎ oraşului Teiuş a echipamentelor de 

fitness s-a ținut cont de prevederile Procedurii operaţionale privind transferul bunurilor fǎrǎ platǎ 

cod P.O.02-7-02 care asigurǎ uniformizarea proceselor legate de transferul fǎrǎ platǎ a bunurilor 

aparținând Consiliului Județean Alba. 



In perioada 26.10.2016 – 11.11.2016 s-a efectuat operațiunea de inventariere a 

echipamentelor de fitness din patrimoniul Judeţului Alba aflate ȋn oraşul Teiuş, verificându-se 

integralitatea cantitativǎ şi calitativǎ a acestora, inventariere ȋncheiatǎ cu procesul - verbal de 

inventariere nr. 19.988/11.11.2016. 

In conformitate cu HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de 

valorificare a unor bunuri aparținând instituțiilor publice şi cu Procedura operaţionalǎ privind 

transferul bunurilor fǎrǎ platǎ cod P.O.02-7-02, s-a ȋntocmit referatul de disponibilizare nr. 

21.872/VII/13/09.12.2016, document care descrie bunurile ce urmeaza a fi disponibilizate, 

conținând inclusiv caracteristicile tehnice ale acestora.  

Prin adresa Consiliului Judetean Alba nr. 21.323/16.12.2016 s-a fǎcut cunoscutǎ intenția 

de a transmite fǎrǎ platǎ bunurile menționate anterior, din patrimoniul Județului Alba ȋn 

patrimoniul Oraşului Teiuş, spre a fi utilizate ȋn continuare ȋn activitǎtile pentru care au fost 

achiziționate.  

Cu adresa nr. 872/868/17.01.2017, Consiliul local al oraşului Teiuş si-a manifestat 

interesul fațǎ de propunerea Consiliului Județean Alba, exprimându-si acordul de a prelua fǎrǎ 

platǎ cele 11 echipamente de fitness. 

Având ȋn vedere cele menționate anterior, propunem spre aprobare transmiterea fǎrǎ platǎ 

a echipamentelor de fitness, din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş, cu 

respectarea prevederilor legale. 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

Negruț Liliana 

 

 

 

 

 

Sef serviciu, 

Fǎgǎdar Cornelia 

 

 

 

 

 

 

       Intocmit, 

       Prejban Nicoleta 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 cu privire la aprobarea 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 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 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. 4171/8 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/23 februarie 2017 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/23 februarie 2017 privind încuviințarea 

cererii adresate comunei Noșlac prin Consiliului local al comunei Noșlac, pentru transmiterea 

unui bun imobil și 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 Jud. 

Mureş; 

- Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 35/28 februarie 2017 privind 

aprobarea transmiterii 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; 

- Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 40/28 februarie 2017 privind 

declasarea unui sector de drum  din DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac - Căptălan - 

Copand - Stîna de Mureș - Găbud - limita județul Mureș,  situat în judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Noșlac nr. 10/28 februarie 2017 privind 

încuviințarea cererii adresate comunei Noșlac prin Consiliului local al comunei Noșlac, pentru 

transmiterea unui bun imobil și 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) – Noșlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş - 

Găbud - limita Județul Mureş; 

- Hotărârii Consiliului Local Noșlac nr. 18/28 februarie 2017 privind declasarea unui 

sector de drum  din DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac - Căptălan - Copand - Stâna de 

Mureș - Găbud - limita județul Mureș,  situat în judeţul 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. 9 alin. 3 și 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; 

-  H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  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; 

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 bunului imobil şi terenului aferent situat administrativ în 

orașul Ocna Mureș, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri, 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. 

Art. 2. Se aprobă preluarea bunului imobil şi terenului aferent situat administrativ în 

comuna Noșlac, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri, din domeniul public al Comunei Noșlac și din administrarea 

Consiliului Local Noșlac, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 

Județean Alba. 

Art. 3. Se aprobă declasarea tronsonului de drum județean, situat administrativ în orașul 

Ocna Mureș, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de interes 

local - stradă și trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului 

Județean Alba în domeniul public al orașului Ocna Mureș și în administrarea Consiliului Local 

Ocna Mureș. 

Art. 4. Se aprobă declasarea tronsonului de drum județean, situat administrativ în comuna 

Noșlac, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 4 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de interes local - drum 

vicinal și trecerea din din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului 

Județean Alba în domeniul public al comunei Noșlac și în administrarea Consiliului Local 

Noșlac. 

Art. 5. Se aprobă modificarea lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D 

(Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş, 

conform anexei nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri, prin încadrarea bunurilor imobile 

prezentate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri în categoria 

funcţională de drum  judeţean şi încadrarea sectorului de drum judeţean DJ107G de la km. 

0+000 - km. 1+191, în categoria funcţională de drum de interes local-stradă, respectiv a 

sectorului de drum judeţean DJ107G de la km. 1+191 - km. 1+251, în categoria funcţională de 

drum de interes local-drum vicinal. 

Art. 6. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent se face pe bază de 

protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei 

hotărâri. 

Art. 7. Poziţia cu nr. crt. 52 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, se modifică conform anexei nr. 6, după cum urmează: 

 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ107G:  DJ107D (Ocna Mureş) –

Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita județul Mureş”; 

 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 

o poz. km: 0+000 - 3+909 drumul comunal DC248 aflat in domeniul public 

al oraşului Ocna Mureş-Lungime 3,909 km; 

o poz. Km: 3+909 - 19+200 drum judeţean aflat in domeniul public al 

judeţului Alba; 



o Lungime totală drum DJ107G: 19,200 km 

 coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2017” 

Art. 8. Orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri. 

Art. 9. 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. 10. 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 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. 105 

Alba Iulia, 8  martie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 105/8 martie 2017 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent preluat 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 din 

care parțial identificat cu CF nr. 

72053/cad.72053 – în suprafață de 

11025 m.p 

Origine - destinație: km 0+000 

(DJ107D) - 3+002 (limită comuna 

Noșlac); 

Lungimea drumului L = 3,002 km; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 105/8 martie 2017 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent preluat 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; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 105/8 martie 2017 

 

 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand –  

Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures care se  

încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local - stradă 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 

Poziţie kilometrică Lungime 

Km 

Denumire 

propusa Origine Destinaţie 

DJ 107 G: DJ 107 D 

(Ocna Mures) - 

Noslac - Captalan - 

Copand - Stana de 

Mures - Gabud - 

limita jud. Mures 

Km 0+000 – 1+191 

Drum 

judeţean 

 

 

DJ 107 D 

 

0,000 

 

Limita UAT 

Noşlac 

 

1,191 

 

 

 

1,191 

  

Strada 8 

Martie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 105/8 martie 2017 

 

 

 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand –  

Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures care se încadrează în categoria funcţională a 

drumului public de interes local – drum vicinal 

 

 

  

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 

Poziţie kilometrică Lungime 

Km 

Denumire 

propusa Origine Destinaţie 

DJ 107 G: DJ 107 D 

(Ocna Mures) - 

Noslac - Captalan - 

Copand - Stana de 

Mures - Gabud - 

limita jud. Mures 

Km 1+191 – 1+251 

Drum 

judeţean 

 

Limita UAT 

Ocna Mureş 

 

0,000 

 

 

DJ 107 G 

 

 0,060 

 

 

 

0,060 

  

Drum 

vicinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 105/08 martie 2017 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand –  

Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures 

 

 

Denumirea 

drumului 
Traseul drumului 

Poziţia kilometrică Lungimea 

reală 

-km- Origine Destinaţie 

DJ107G 

DJ107D(Ocna Mureş)-Noşlac-Căptălan-

Copand-Stăna de Mureş-Găbud-lim. jud. 

Mureş 

0+000 19+437 19,437 

 

 



Anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba 105/08 martie 2017 

 

 

Datele de identificare 

ale bunului imobil care se cuprinde la poziţia cu nr. crt. 52 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 

0 1 2 3 4 5 6 

 

52 

 

1.3.7.2. 

DJ107G : 

DJ107D (Ocna 

Mureş)-Noşlac-

Căptălan-

Copand-Stâna 

de Mureş-

Găbud-lim. jud. 

Mureş 

- Poz. km: 0+000 - 19+437 

- Lungime: 19,437 km 

 

2017 5.397.021,55 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării lungimii și traseului  

drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - 

Stîna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş 
 

 

 

Drumul judeţean DJ107G: DJ107D (Uioara de Sus)- Noşlac-Căptălan- Copand- Stâna de 

Mureş- Găbud- limita jud. Mureş, are o lungime totală de 16,775 km, cu punct de plecare din 

drumul judeţean DJ107D: Unirea II (DN1E)- Ocna Mureş-Vama Seacă-Fărău-Şilea-lim. jud. 

Mureş, în intravilanul localităţii Ocna-Mureş şi asigură legătura cu localităţile comunei Noşlac-

Căptălan, Copand, Stâna de Mureş, Găbud şi legătura cu judeţul Mureş. 

 Pentru descongestionarea traficului din oraşul Ocna Mureş, asigurarea legăturii cu 

comuna Noşlac şi asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort, propun modificarea 

traseului drumului judeţean DJ107G astfel: punctul de plecare va fi din drumul judeţean DJ107D 

la intersecţia străzii Mihai Eminescu cu strada Digului (DJ 107D), în apropierea podului peste 

râul Mureş, ocoleşte oraşul şi intră pe vechiul traseu al drumului DJ107G, la km.1+251, la ieşire 

din Uioara de Sus. Pentru realizarea acestui traseu, cu acordul primăriei oraşului Ocna Mureş și a 

comunei Noșlac, drumul comunal DC248: Ocna Mureş (DJ107D) - Uioara de Sus (DJ107G), 

aflat in administrarea primăriei Ocna Mureş și comunei Noșlac, drum de piatră, parţial din strada 

Mihai Eminescu şi strada Fabricii trece în proprietatea și administrarea Consiliului judeţean Alba 

şi categoria funcţională de drum judeţean.   

Noul traseu va fi în proximitatea zonei în care se va realiza obiectivul „Amenajare bază 

de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”, obiectiv ce se va realiza în cadrul 

parteneriatului dintre Județul Alba și Oraşul Ocna Mureș. 

Acest drum este circulat de populaţia din comuna Noşlac şi satele aparţinătoare, precum 

şi de agenţii economici din zonă. Modernizarea acestui drum, ar avea un impact pozitiv în 

dezvoltarea economică a zonei şi creșterea nivelului de trai a populaţiei locale. 

 Sectorul din traseul actual al drumului judeţean DJ107G de la km. 0+000 până la 

km.1+191,  propun să treacă în categoria funcţională de drum public  de interes local - stradă, în 

proprietatea şi administrarea primăriei Ocna Mureş iar sectorul de la km. 1+191 până la km. 

2+251, să treacă în categoria funcţională de drum public de interes local - drum vicinal, în 

proprietatea şi administrarea primăriei Noşlac. 

 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. nr. 105 din 8 martie 2017. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 4171/08.03.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării lungimii și traseului  

drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand-Stâna de 

Mureş-Găbud-limita Jud. 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 Ordonanței 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 lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Uioara 

de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand- Stâna de Mureş-Găbud-Limita Jud. Mureş, se impune 

preluarea imobilelor și a terenului aferent acestora, având datele de identificare prevăzute în 

anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, din domeniul public al Orașului Ocna 

Mureș și administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, respectiv 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 44/23 februarie 2017 s-a încuviințat cererea 

adresată orașului Ocna Mureș prin Consiliului local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea 

unui imobil 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 Jud. Mureş. 

De asemenea prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 45/23 februarie 2017 s-a 

încuviințat cererea adresată comunei Noșlac prin Consiliului local al comunei Noșlac pentru 

transmiterea unui imobil 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 Jud. Mureş. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr. 35/28.02.2017 s-a aprobat 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 Jud. Mureş. De asemenea prin Hotărârea Consiliului Local Noșlac nr. 10/28.02.2017 s-a 

aprobat transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al comunei Noşlac 

și din administrarea Consiliului Local al comunei Noşlac 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 Jud. Mureş. 

Deoarece tronsonul de drum respectiv corespunde criteriilor de încadrare în categoria de 

funcțională a unui drum județean, impuse prin Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că asigură legătura 

între oraşul Ocna Mureș și comuna Noșlac, consider oportun modificarea lungimii și traseului 



drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand-Stâna de 

Mureş-Găbud-limita Jud. Mureş. 

De asemenea modificarea lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D 

(Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand- Stâna de Mureş-Găbud-Limita Jud. Mureş presupune 

încadrarea în categoria funcţională de drum public de interes local – stradă a sectorului din 

drumul judeţean DJ107G de la km. 0+000 până la km. 1+191 și trecerea în proprietatea şi 

administrarea orașului Ocna Mureş precum și  încadrarea în categoria funcţională de drum public 

de interes local - drum vicinal a sectorului din drumul judeţean DJ107G de la km. 1+191 până la 

km. 2+251 și trecerea în proprietatea şi administrarea comunei Noşlac. 

Conform art. 12 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „Încadrarea unui drum din 

categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de 

interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii 

care urmează să îl preia în administrare”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș 40/28.02.2017 s-a propus declasarea unui 

sector din drumul județean DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand - 

Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures, de la km. 0+000 la km. 1+191 și încadrarea acestuia 

în categoria funcţională de drum de interes local-stradă, iar prin Hotărârea Consiliului Local 

Noșlac nr. 18/28.02.2017 s-a propus declasarea unui sector din drumul județean DJ 107 G: DJ 

107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand - Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures, 

de la km. 1+191 la km. 1+251 și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de interes 

local-drum vicinal. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat 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 domeniului 

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

bunurilor care aparţin domeniului  public al Judeţului Alba. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

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

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 3822 din 3 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 3369 din 2 martie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3784 din 2 martie 2017; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

transferul ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18 din 26 ianuarie 2017 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

  

     

                                                            

 

Înregistrat cu nr. 90 

Alba Iulia,  3 martie 2017 



ANEXA nr. 1  la proiectul de

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA                 hotarare a Consiliului Judetean Alba

nr. 90/ 3  martie 2017

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL
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VASILE BUMBU

Cabinet  pediatrie

COMITETUL DIRECTOR

POSTURI IN STRUCTURA MEDICALA

Cab. Recuperare fizica si balneologie

Sala de gimnastica

Comp. HIV/SIDA

Ingrijitoare curatenie

Comp. cronici

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Comp. terapie acuta

Cabinet obst.ginecologie

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

L.endoscopie bronsica

Spitalizare de zi

Cabinet med.interna

Cab.chir.plastica si microchir. 

Reconstructiva

Cab. Chirurgie maxilo faciala

Cab pneumologie

Cab. Hematologie

Comp. ingr. de curatenie

4

1314

TOTAL POSTURI

MagazieConducatorii auto

Serv. tehnic administrativ si PSM

1,430

Serviciul resurse umaneComp. ingrijiri paliative

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Dietetica

Bloc alimentar

POSTURI IN STRUCTURA FUNCTIONALA 112

Serv.finan.-contab. 

Spalatorie

Comp. terapie intensiva

Comp. pneumologie

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Cab. planificare familialaComp. urologie

Sectia obstetica ginecologie

Sectia gastroenterologie Comp. endocrinologie

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Comp. nefrologie

Sectia medicina interne Comp. reumatologie

Farmacie spitalCab. cardiologie

DIRECTOR FIN. CONTABIL

Laborator bacteriologie 

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI

L. analize medicale

Comp. terapie acuta

Cab. medicina muncii

Bloc operator

Cab. boli infectioase

SECTII SI COMPARTIMENTE

Comp. prematuri

Sectia cardiologie

Comp. terapie intensiva

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Urologie

Comp. dermato-venerice

Sectia neonatologie

Sectia ORL

Sectia oncologie medicala

Comp.hematologie

Sectia chirurgie generala

Sectia pediatrie

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia neurologie

Cabinet med. dentara de urgenta

Sectia psihiatrie acuti

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

Sectia recuperare medicala fizica si balneo Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Comp. recuperare neurologica

Cab. Psihiatrie

Cab. ORL

Cab. Medicina sportiva

Cab. Neuropsihiatrie

Cab. Ginecologie

Statie hemodializa

Comp. oftalmologie

Sectia ATI

Unitatea de primire urgente

Cab. Nefrologie

Laborator radiologie si imagistica medicala

Cab. Dermato-venerologice

Cab. Chirurgie generala

Cab. Psihiatrie

Cab. Neurologie

Cab. Pediatrie

AMBULATORIUL INTEGRAT AL 

SPITALULUI 
ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Cab. Gastoenterologie

Cab. Reumatologie

Comp. histopatologie

Muncitorii indirect productivi

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

Cabinet interne

Laborator hematologie

Statistică

Cab. Geriatrie si gerontologie

Cab. Alergologie si imunitate clinica

Fisier dispensar policlinica

Cab. Neurochirurgie

Comp. chirurgie plastica microchirurgie 

reconstrutiva

Cab. Endocrinologie

Spitalizare de zi

Sectia boli infectioase

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MANAGER

L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

L. biochimie

Serviciul de anatomie patologica

Comp. rel. cu publicul și consiliere

Sterilizare

Comp. citologie

Muncitorii spatii verzi

Centrala telefonica

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Comp. religios

Comp. auditCab. Ortopedie-traumatologie

Cab. Oftalmologie Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.)

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)

Comp. juridic

Birou informatica și statistică med

Dietetica si bloc alimentar

Garderoba

Centrul de sanatate  multifunct. Ocna Mures

CSM copii

L. radiologie si imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitate

Comp. prosectura

Comp.prevenire si combatere a infect nosocomiale

Serviciul judetean de medicina legala

Cab. oncologie medicala

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Comp. aparatura medicala

Dispensar TBC

UTS

Punct recoltare

Comp. de internari- informatii

Managementul calitatii serviciilor medicale

CSM adulti cu stationare de zi

L. explorari functionale



CONSILIUL JUDETEAN ALBA Anexa nr. 2 la proiectul de

hotarare a Consiliului Judetean Alba 

nr. 90/3 martie 2017

NR.POST DENUMIRE FUNCTIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE NR POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

2 DIRECTOR MEDICAL GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

3 DIRECTOR FIN. CONTABIL GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR INGRIJIRI GRADUL II S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

SECTIA MEDICINA INTERNE        32 PATURI                                                

5 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

11 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA INTERNA 6

12 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

13 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

17 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

28 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 11

29 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

30 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

35 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 31

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

36 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1

37 MEDIC S MEDICI REUMATOLOGIE 1

38 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SECTIA MEDICINA INTERNĂ - COMPARIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

39 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

40 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

42 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

43 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

44 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 6

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

45 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

46 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

47 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

48 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 4

SECTIA GASTROENTEROLOGIE                                                            25 PATURI

49 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1

51 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

52 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOSCOPIE 1

55 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3

56 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

57 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

65 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 8

69 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

70 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

71 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

75 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

76 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 28

COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                               13 PATURI   

77 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1

78 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1

79 ASISTENT MED. PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

80 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

82 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

83 ASISTENT MEDICAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

85 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

86 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

       STAT DE FUNCȚII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI
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90 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA CARDIOLOGIE                                                                              40 PATURI

91 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CARDIOLOGIE  1

93 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

98 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

100 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROF. CFM 2

101 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

115 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 14

116 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

117 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

120 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

122 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 32

SECTIA  CARDIOLOGIE - COMP. TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI    10 PATURI

124 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

125 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

132 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

133 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

134 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

137 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

138 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA                                                      25 PATURI

139 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

142 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 3

143 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

144 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

146 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

147 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

156 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

161 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

164 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

166 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

171 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

173 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 35

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE      6 PATURI

174 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA DE FAM. COMP. PALEATIE1

175 PSIHOLOG PRACTICANT S ALT PERSONAL SANITAR PSIHOLOG 1

176 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

179 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

182 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED GENERALIST 3

184 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
189 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 16

190 MEDIC SPECIALIST S MEDICI HEMATOLOGIE 1

192 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

193 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

195 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 6

COMP DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE               17 PATURI

196 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

197 MEDIC PRIMAR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

198 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

199 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

203 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

204 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

206 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

207 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 12

SECTIA CHIRURGIE GENERALA                                                        40 PATURI

208 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

214 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 6

215 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

216 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

217 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

COMP HEMATOLOGIE                                                         5 PATURI
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220 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

221 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

236 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 15

238 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

239 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

246 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

247 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 40

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP NEUROCHIRURGIE                     8 PATURI

248 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

250 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2

253 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

255 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

258 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

259 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 12

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP CHIRURGIR PLASTICA         

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA                                                      7 PATURI

260 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICA 1

262 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 3

263 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE VASCULARĂ 1

264 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT UROLOGIE                                                                                 20 PATURI

265 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1

266 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 1

267 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI UROLOGIE 1

268 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

269 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

273 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

275 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

276 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

278 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

279 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 15

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE                                                        62 PATURI

280 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

287 MEDIC PRIMAR S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

289 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

290 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

292 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

310 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 18

317 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

319 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

321 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

330 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 9

Nr. total posturi 51

SECTIA NEONATOLOGIE                                                                 15 PATURI

331 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

332 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

333 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

337 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

338 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

339 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

340 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 10

SECTIA NEONATOLOGIE- COMP. TERAPIE INTENSIVA                      5 PATURI

341 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

342 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

348 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

350 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

354 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA NEONATOLOGIE - COMP. PREMATURI                              10 PATURI

355 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
356 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

357 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI NEONATOLOGIE 1

SECTIA CHIRURGIE GENERALA- COMP CHIRURGIE VASCULARA- 5 PATURI
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358 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

361 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

363 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

365 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA PEDIATRIE                                                                         42 PATURI

366 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PEDIATRIE 1

368 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2

372 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

373 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

375 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 2

385 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 10

387 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

388 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

389 INSTRUCTOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

390 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

391 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

396 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

398 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 33

SECTIA PEDIATRIE  -COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA                   5 PATURI  

399 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

402 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

403 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

405 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 7

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

406 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

409 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

413 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 4

414 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

415 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

426 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 11

429 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

430 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

431 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

434 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

439 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

441 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

Nr. total posturi 36

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                                15 PATURI

442 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

444 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

445 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

446 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

450 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

451 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

452 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

454 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 13

SECTIA  ORL                                                                   20 PATURI

455 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORL 1

458 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3

459 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORL 1

460 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

465 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

466 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

467 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

471 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

472 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 18

SECTIA ORL  - COMP.CHIRURGIE MAXILO-FACIALA   5 PATURI

473 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE MAXILO-FACIALA  1

474 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

475 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

SECTIA ATI                                                                                   28 PATURI

476 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI ATI 1

482 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 6

485 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 3

486 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ATI 1

35 PATURI
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487 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

494 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 7

495 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

536 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 41

538 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

539 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

540 TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPALPL PERSONAL SANITAR MEDIU TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPAL1

541 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

552 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 11

Nr. total posturi 77

SECTIA NEUROLOGIE                                                                           63 PATURI

553 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI NEUROLOGIE 1

558 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 5

560 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 2

561 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

586 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 25

588 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

604 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

607 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 3

Nr. total posturi 55

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTA                    5 PATURI

608 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

610 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

611 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

612 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 5

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                    5 PATURI

613 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

614 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

SECTIA   BOLI INFECTIOASE                                                               42 PATURI

615 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

617 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 2

618 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

619 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

620 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

621 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

628 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

633 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

635 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

636 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

640 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

641 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 27

SECTIA BOLI INFECTIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                          4 PATURI

642 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

644 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

646 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

647 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

648 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 7

COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                                       8 PATURI

649 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 1

651 MEDIC SPECIALIST S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 2

652 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

656 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

657 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

659 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA  PSIHIATRIE ACUTI                                                                  50 PATURI

660 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PSIHIATRIE 1

666 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6

668 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

669 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

674 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 5

687 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

688 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1
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689 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

690 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

702 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 12

703 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

705 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

Nr. total posturi 46

SECTIA  RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO                     25 PATURI

706 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

708 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 2

709 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

710 ASISTENT MEDICAL SEF S PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

713 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

721 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 8

722 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

726 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 21

SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE - COMP RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE      7 PATURI

727 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

728 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICA                                 15 PATURI

729 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

730 MEDIC PRIMAR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

731 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

732 PROFESOR CFM S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

734 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

735 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

742 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

747 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 19

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIES)                     22 PATURI

748 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 1

749 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

750 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

754 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

756 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

761 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

763 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

765 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

766 MUNCITOR IV G MUNCITORI MUNCITOR BUCATAR 1

Nr. total posturi 19

STATIE HEMODIALIZA                                                               4 APARATE

767 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

768 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

770 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

772 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

773 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

774 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

775 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 9

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE                                                           5 PATURI

776 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI URGENTA 1

786 MEDIC PRIMAR S MEDICI URGENTA 10

787 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

793 MEDIC SPECIALIST S MEDICI URGENTA 6

794 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA IN UPU1

798 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

799 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI URGENTA 1

800 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI URGENTA 1

803 MEDIC S MEDICI URGENTA 3

805 MEDIC S MEDICI GENERALIST CU COMPETENTA IN UPU2

806 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

811 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5
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815 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

840 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 25

849 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

853 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

855 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

856 ANALIST PROGRAM IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0.5

856 INGINER DE SISTEM I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0.5

857 SECRETAR DACTILOGRAF I A M PERSONAL SANITAR MEDIU SECRETAR DACTILOGRAF 1

860 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

863 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

879 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 16

895 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

896 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

906 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 10

Nr. total posturi 131

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE - CABINET MED. DENTARA DE URGENTA   

909 MEDIC SPECIALIST S MEDICI STOMATOLOG 3

910 MEDIC S MEDICI STOMATOLOG 1

911 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 5

SPITALIZARE DE ZI                                                                          25 PATURI

912 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

916 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 4

917 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 6

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

     CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

918 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET CARDIOLOGIE

920 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

     CABINET GASTROENTEROLOGIE

921 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

923 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
     CABINET  REUMATOLOGIE

924 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET  NEFROLOGIE

925 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

926 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET    PEDIATRIE

927 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

   CABINET  CHIRURGIE GENERALA

928 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

929 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

930 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   NEUROCHIRURGIE

931 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET NEUROLOGIE

932 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

934 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

    CABINET PSIHIATRIE

935 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   UROLOGIE

936 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

937 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

938 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  OFTALMOLOGIE

939 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  ORL

940 ASISTENT MEDICAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

941 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

CABINET CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ

Pagina 7



    CABINET PSIHIATRIE

942 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

943 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

944 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET NEUROPSIHIATRIE

945 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

946 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICA SI BALNEOLOGIE

948 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

949 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   SALA DE GIMNASTICA

950 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

   CABINET MEDICINA SPORTIVA

951 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINA SPORTIVA 1

952 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

953 MEDIC PRIMAR S MEDICI GERIATRIE SI GERONTOLOGIE 1

954 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  CABINET DE ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA

955 MEDIC PRIMAR S MEDICI ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA1

956 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET PNEUMOLOGIE

957 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET HEMATOLOGIE

958 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

PUNCT DE RECOLTARE

959 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  FISIER DISPENSAR POLICLINICA

960 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

962 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

963 STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

STATISTICA

964 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

966 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

   INGRIJITOARE CURATENIE

970 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 53

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

BLOC OPERATOR

971 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

979 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 8

982 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 3

995 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

999 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETICA GINECOLOGIE 4

1003 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

1004 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1011 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

1015 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

1016 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 46

UTS

1017 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1

1018 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

STERILIZARE

1019 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 1

1028 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 9

Nr. total posturi 10

FARMACIE SPITAL

1029 FARMACIST SEF SECTIE GRADUL II S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1030 FARMACIST PRIMAR COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1031 FARMACIST PRIMAR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1032 FARMACIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1
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1033 FARMACIST REZ. AN III S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1044 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 11

1046 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 2

1047 OPERATOR DATE I M PERSONAL SANITAR MEDIU OPERATOR DATE II 1

Nr. total posturi 19

LABORATOR BACTERIOLOGIE

1048 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI LABORATOR 1

1049 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1050 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1052 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1053 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 6

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

1055 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1056 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1060 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 4

1061 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1062 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE SI PLANIFICARE FAMILIARA

1063 MEDIC SPECIALIST S MEDICI LABORATOR 1

1064 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1065 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1066 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

Nr. total posturi 4

LABORATOR BIOCHIMIE

1067 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1070 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

1072 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

Nr. total posturi 6

LABORATOR HEMATOLOGIE

1073 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1074 CHIMIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1077 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1078 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1079 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

Nr. total posturi 7

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

1080 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1082 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1084 MEDIC SPECIALIST S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1085 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1086 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1093 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA7

1094 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1095 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

COMPUTER TOMOGRAF- SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1097 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1098 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1103 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA5

1104 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

Nr. total posturi 9

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

RMN SPITAL  SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1105 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1106 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE

1107 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 1

1109 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ SI TERAPEUTICĂ
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Nr. total posturi 2

1110 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1111 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1112 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

1113 MEDIC SEF SERV. M.L. GRADUL I S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1114 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1116 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALA 2

1117 FARMACIST PRIMAR M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIST  M.L. 1

1118 CHIMIST PRNCIPAL M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR CHIMIST  M.L. 1

1122 ASISTENT MED. PRIN. M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 4

1123 ASISTENT MEDICAL M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1124 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1125 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

1126 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 14

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT CITOLOGIE

1127 BIOLOG SPECIALIST A.P. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1128 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

1129 ASISTENT MED. PRIN. A.P. COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1130 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1131 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1132 ASISTENT MEDICAL DEB.A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST             1

Nr. total posturi 4

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - PROSECTURA

1133 MEDIC SEF SERV. A.P. GRADUL I S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 1

1135 MEDIC PRIMAR A.P. S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 2

1137 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 2

1138 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

Nr. total posturi 6

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

1139 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE COMP. PLANIF. MED.1

1140 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1141 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

CABINET MEDICINA MUNCII

1142 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1143 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1144 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

 CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

1147 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1148 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

CABINET BOLI INFECTIOASE 

1150 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

1151 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (EDUCATIE SPECIFICA)

1152 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

1153 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

CSM ADULTI CU STATIONARE DE ZI -  35 LOCURI

1154 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1

1155 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

1156 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE 1

1157 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1158 ASISTENT SOCIAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1159 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1160 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1161 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 8

CSM COPII

 LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
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1162 MEDIC SEF CSM GRADUL I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1164 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 2

1165 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1167 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

1168 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1169 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1171 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1172 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

1173 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1174 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 13

DISPENSAR   TBC

1175

MEDIC SEF DISPENSAR TBC 

GRADUL I S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1177 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1179 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1180 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1181 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1188 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

1189 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1190 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1191 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 17

CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

1192 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

1193 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

1194 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

1197 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1198 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

1201 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

1202 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1203 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1204 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 13

COMPARTMENT APARATURA MEDICALA

1209 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 5

Nr. total posturi 5

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1210 SEF SERVICIU GRADUL II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1211 MEDIC S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1212 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 0.5

1212 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 0.5

1213 CONSILIER JURIDIC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1214 CONSILIER JURIDIC II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1216 INSPECTOR DE SPEC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST 2

1217 ECONOMIST IA S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORECONOMIST 1

1218 ANALIST AJ. I A M PERSONAL MEDIU ANALIST AJUTOR 1

Nr. total posturi 9

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE

1219 MEDIC SEF SERV. GRADUL I S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1

1220 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

1221 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENA 1

1222 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1223 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1226 AGENT D.D.D. G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 3

1230 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

1231 MUNCITOR NECALIFICAT G MUNCITORI MUNCITOR NECALIFICAT 1

Nr. total posturi 13

COMPARTIMENT INGRIJITOARE DE CURATENIE

SPITALIZARE DE ZI

CABINETE MEDICALE

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

CABINET PEDIATRIE

CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE
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1315 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 84

Nr. total posturi 84

COMPARTIMENT DE INTERNARII - INFORMATII

1317 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

1318 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

1319 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

1324 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 5

1325 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

1326 CONTABIL IA M TESA CONTABIL 1

Nr. total posturi 8

BIROU INFORMATICA ȘI STATISTICĂ

1327 SEF BIROU GRADUL II S TESA ANALIST PROGRAMATOR 1

1328 INGINER DE SISTEM I S TESA INGINER DE SISTEM 1

1330 ANALIST DEBUTANT S TESA ANALIST 2

1331 ANALIST AJ. I A M TESA ANALIST AJUTOR 1

Nr. total posturi 5

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  APROVIZIONARE SI TRANSPORT

1332 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1337 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 5

1339 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S TESA ECONOMIST/INGINER/JURIST 2

Nr. total posturi 8

MAGAZIE

1340 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1

1341 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1

1342 MUNCITOR IV M MUNCITORI ACHIZITOR 1

1344 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

Nr. total posturi 5

CONDUCATORI AUTO

1349 MUNCITOR II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 5

Nr. total posturi 5

1350 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

RESURSE UMANE

1353 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 3

1355 INSPECTOR DE SPEC I S TESA ECONOMIST 2

RELATII  CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

1356 SOCIOLOG S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORSOCIOLOG 1

1357 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 1

1358 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

Nr. total posturi 9

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1359 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1361 INGINER IA S TESA INGINER 2

1362 INGINER IA- CADRU TEHNIC PSI S TESA INGINER CADRU TEHNIC PSI 1
1363 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 1

1364 ARHIVAR M TESA ARHIVAR 1

MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

1365 SEF FORMATIE MUNCITORI M MUNCITORI ELECTRICIAN/INSTALATOR/MECANIC/FOCHIST1

1370 MUNCITOR I G MUNCITORI ELECTRICIAN 5

1373 MUNCITOR I G MUNCITORI INSTALATOR 3

1375 MUNCITOR I G MUNCITORI MECANIC 2

1381 MUNCITOR I G MUNCITORI FOCHIST 6

1382 MUNCITOR II G MUNCITORI FOCHIST 1

1383 MUNCITOR I G MUNCITORI ZUGRAV 1

1384 MUNCITOR I G MUNCITORI TAMPLAR 1

1385 MUNCITOR II G MUNCITORI CROITOR 1

1386 MUNCITOR IV G MUNCITORI CROITOR 1

CENTRALA TELEFONICA

1387 MUNCITOR III G MUNCITORI TELEFONISTA 1

MUNCITOR SPATII VERZI MUNCITORI

1389 MUNCITOR SP.VERZI G MUNCITORI 2

ACTIVITATE DE INTRETINERE REVIZIE THE. ASCENSOARE MUNCITORI

1394 MUNCITOR III G MUNCITORI LIFTIERA 5

Nr. total posturi 36

COMPARTIMENT JURIDIC

1395 CONSILIER JUR. IA S TESA JURIST 1

1396 CONSILIER JUR. I S TESA JURIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT AUDIT

SERVICIUL RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE 

Pagina 12



1397 AUDITOR I S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1398 AUDITOR I S TESA AUDITOR I 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT RELIGIOS

1400 PREOT I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PREOT 2

Nr. total posturi 2

DIETETICA

1401 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1402 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

BLOCUL ALIMENTAR

1405 MUNCITOR I G MUNCITORI BUCATAR 3

1411 MUNCITOR II G MUNCITORI BUCATAR 6

1412 MUNCITOR III G MUNCITORI BUCATAR 1

1417 MUNCITOR IV G MUNCITORI BUCATAR 5
Nr. total posturi 17

GARDEROBA

1420 GARDEROBA G PERSONAL AUXILIAR SANITARGARDEROBA 3

Nr. total posturi 3

SPALATORIE
1421 SPALATOREASA SEF M PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

1430 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 9

Nr. total posturi 10

TOTAL  POSTURI UNITATE 1430

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL

         AVIZAT

SECRETARUL JUDETULUI ALBA

                                                         VASILE BUMBU
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

  

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18 din 26 ianuarie 2017 au fost aprobate 

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 3369 din 2 martie 2017 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 3784 din 2 martie 2017 solicită modificarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii în sensul transformării unor posturi vacante şi mutării 

acestora în structurile deficitare, reorganizării unor servicii și compartimente în vederea 

îndeplinirii cerințelor pentru acreditarea serviciilor medicale oferite de spital, precum şi 

modificarea unor funcţii ca urmare a promovării în  grade sau trepte profesionale imediat 

superioare stabilite, conform art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice. 

Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi 

în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Alba am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 90 din 3 martie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 3822 /02.03.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

            În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean aprobă prin hotărâre organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, ale societăţilor comerciale şi 

ale regiilor autonome de interes judeţean.  

 Prin adresa nr. 3369 din 2 martie 2017 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită 

pentru asigurarea unui serviciu de asistenţă medicală corespunzător şi acordarea dreptului la 

promovare a personalului din cadrul spitalului, următoarele modificări ale organigramei şi ale 

statului de funcţii:  

 

I. Transformarea şi/sau mutarea unor posturi vacante: 

 

Secţia medicină internă: - compartimentul endocrinologie: Transformare un post vacant 

de asistent medical PL în post vacant de asistent medical principal PL și mutarea la Secția 

Gastroenterologie 

Compartiment nefrologie: Transformare un post vacant de asistent medical S în post de 

asistent medical SSD  

Secţia chirurgie generală: - compartiment chirurgie vasculara: Transformare un post 

vacant de infirmier debutant în post de infirmier și mutarea la Compartiment neurochirurgie 

Compartiment urologie: Transformare un post vacant de asistent medical principal PL 

în post vacant de asistent medical principal S și transformare un post vacant de infirmier în post 

vacant de asistent medical PL 

Secția pediatrie: Transformare un post vacant de medic rezident anul V în post vacant de 

medic și mutarea la Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale 

- compartimentul terapie acută: Transformare un post vacant de asistent medical principal 

PL în post vacant de asistent medical debutant PL 

Compartiment oftalmologie: Transformare un post vacant de asistent medical PL în 

post vacant de asistent medical principal PL 

Secția ATI: Transformare un post vacant de asistent medical debutant PL în post vacant 

de asistent  medical principal S 

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie: Transformare un post de asistent 

medical șef PL în asistent medical șef S și transformare un post vacant de infirmier în post 

vacant de consilier juridic gradul II și mutarea la Serviciul de management al calităţii serviciilor 

medicale 

- compartimentul recuperare medicală ortopedie și traumatologie: Transformare un post 

vacant de asistent medical debutant PL în 0.5 post vacant de asistent medical principal S și 0.5 

post vacant de asistent medical principal S și mutarea la Serviciul de management al calităţii 

serviciilor medicale 

Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieş: Transformare un post vacant de 

brancardier în post vacant de medic primar 

Unitatea de primiri urgenţe: Transformare un post vacant de infirmier în post de 

infirmier debutant 

Spitalizare de zi: Transformare un 0.5 post vacant de asistent medical în 0.5 post vacant 

de inspector de specialitate I; Transformare un post vacant inspector de specialitate I în 

economist IA și mutarea la Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale; 

Transformare un post vacant de asistent medical debutant PL în post de sociolog S și mutarea la 

Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul 



Bloc operator: Transformare un post vacant de asistent medical principal PL în post 

vacant de asistent medical debutant PL; Transformare 4 posturi de asistent medical principal PL 

specialitatea OG în 4 posturi de asistent medical principal PL specialitatea generaliști 

Laborator radiologie şi imagistică medicală: - compartiment computer tomograf – 

Mutare un post vacant de asistent medical debutant PL la Compartimentul aparat RMN 

Serviciul de anatomie patologică: - compartiment histopatologie - Transformare un post 

de asistent medical principal AP SSD în post de asistent medical principal AP PL 

Dispensar TBC: Transformare un post vacant de șofer II în muncitor II conducător auto 

și mutare la Compartimentul conducători auto 

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinetele: 

- Cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie: Mutare un post vacant de asistent 

medical principal PL la Bloc operator; Transformare un post de asistent medical principal PL în 

post de asistent medical principal S și mutarea la Bloc operator 

- Cabinet ORL: Transformare un post de asistent medical S în post de asistent medical 

SSD 

Compartiment Internări – informații: Transformare un post vacant de registrator 

medical în post vacant de registrator medical debutant 

Muncitori indirect productivi: Transformare un post vacant de muncitor IV instalator în 

post vacant de muncitor II croitor 

  

 II. Transformarea unor posturi ca urmare a obţinerii de grade superioare a medicilor 

rezidenţi: 

 

Secţia medicină internă: - compartimentul endocrinologie - Transformare un post de 

medic rezident anul II în post de medic rezident anul III  

 

III. Transformarea unor posturi ca urmare a susţinerii examenului de promovare  în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare: 

 

Conducători auto: Transformare un post de muncitor III conducător auto în post de 

muncitor II conducător auto  

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinetele: 

- Fișier – informații: Transformare un post de statistician medical în post de statistician 

medical principal 

 Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul: Transformare doua posturi de economist 

I în posturi de economist IA 

  

 IV. Reorganizarea unor servicii/birouri/compartimente pentru o mai bună desfășurare 

a activității și alinierea structurii acestora la cerințele de acreditare a spitalelor 

 

 Reorganizarea serviciului resurse umane și relații cu publicul prin schimbarea 

denumirii compartimentului relații cu publicul în compartiment relații cu publicul și consiliere 

deoarece în cadrul compartimentului se înființează un post de sociolog cu atribuții de consiliere. 

 Reorganizarea serviciului de management al calităţii serviciilor medicale prin mutarea 

compartimentului statistică în ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului cu 

următoarele posturi: un post de asistent medical principal PL și 2 posturi de registrator medical 

principal. Compartimentul de statistică se va ocupa de situațiile statistice privind ambulatoriul 

de specialitate. 
Reorganizarea biroului informatică prin schimbarea denumirii în birou informatică și 

statistică medicală deoarece va avea și atribuții de statistică pentru 

secțiile/laboratoare/compartimente din cadrul spitalului. 

 

           Faţă de cele ce preced, propun aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

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

  Luând în dezbatere: 

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

funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 3823 din 2 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 611 din 1 martie 2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

înregistrată cu nr. 3776 din 2 martie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba.  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 19/26 

ianuarie 2017 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului 

de Pneumoftiziologie Aiud; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 19/26 ianuarie 2017 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerului Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                               AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
 

Nr. 91 

Alba Iulia, 3 martie 2017 
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SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

hotarare al Consiliului Judetean Alba

nr. 91 / 3 martie 2017

     ANEXA nr. 1  la proiectul de

Total posturi :  130, din care                     

- Comitet director : 3                             

- de conducere : 6                                    

- de execvutie : 121

DIRECTOR MEDICAL 1 DIRECTOR FINANCIAR 1

MANAGER

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SEF BIROU RUNOS 1 



Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 91 /3martie 2017 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei 

  

Nivel 

studii 

Specialitatea 

  

Număr 

posturi  

 

COMITET DIRECTOR 

1 Manager II S 

 

1 

2 Director medical II S 

 

1 

3 Director financiar contabil II S Economist 1 

Total 3 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I 

4 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

5-6 Medic primar S Pneumologie 2 

7-12 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

13 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

14-15 Asistent medical PL Medicină generală 2 

16-19 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 

20-24 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 5 

COMPARTIMENT TBC 

25 Medic specialist S Pneumologie 1 

26 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

27-28 Asistent medical principal PL Medicină generală 2 

29-30 Asistent medical PL Medicină generală 2 

31 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

32-34 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 

35 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 32 

SECŢIA PNEUMOLOGIE II 

36 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

37 Medic primar S Pneumologie 1 

38-39 Medic specialist S Pneumologie 2 

40 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

41-46 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

47 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

48 Asistent medical S Medicină generală 1 

49-52 Asistent medical PL Medicină generală 4 

53 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

54-60 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 

61-66 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 6 

 Total 31 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

67 Şef  laborator gradul I S Laborator 1 

68 Medic primar S Laborator 1 

69 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 

70-71 Asistent medical principal PL Laborator 2 

72 Îngrijitor curăţenie  G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 6 

LABORATOR RADIOLOGIE 

73 Medic specialist S Radiologie 1 

74 Asistent medical principal PL Radiologie 1 



75 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 3 

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

76-77 Medic specialist S Pneumologie 2 

78 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 

FARMACIA 

79 Farmacist şef secție gradul I S Farmacie 1 

80 Asistent medical principal PL Farmacie 1 

81 Asistent medical PL Farmacie 1 

82 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 4 

DISPENSAR TBC 

83 Medic primar S Pneumologie 1 

84 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

85 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

86 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 4 

STATISTICĂ MEDICALA 

87 Registrator medical debutant M   1 

 Total 1 

S.P.C.I.N (Ord. 916/2006) 

88 Medic specialist S Epidemiologie 1 

89 Asistent medical  PL Epidemiologie 1 

90 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

91 Medic specialist S   1 

92 Consilier Juridic gr. II S  Jurist 1 

93 Economist gr. II  S  Economist 1 

 Total 3 

FINANCIAR CONTABILITATE 

94-95 Economist gr. IA S Economist 2 

96 Economist gr. I S Economist 1 

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE 

97 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

Total 4 

BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE 

98 Şef birou gr. II S Economist 1 

99 Economist gr. IA S Economist 1 

100 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

JURIDIC 

101 Consilier juridic gr. II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 

102 Referent tr. I M Referent 1 

103 Funcţionar, arhivar  M Arhivar 1 

Total 6 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

104 Şef serviciu gr. II S Inginer 1 

APROVIZIONARE 

105 Referent/merceolog  tr. I M Merceolog   1 

106 Magaziner M   1 

COMPARTIMENT  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE 

URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ 

107 Inginer gr. IA S Inginer 1 

 



TEHNIC 

108 Subinginer gr. I SSD Subinginer 1 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ 

109 Analist, programat, gr. II S Informatică 1 

CAPELA 

110 Preot gr. II S Preot 1 

 Total 8 

DESERVIRE GENERALĂ 

111 Portar,  paznic G 

Agent pază și 

ordine 1 

Total 1 

MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII 

112 Muncitor calificat tr. III   Instalator 1 

113 Muncitor calificat tr. II   Electrician 1 

Total 2 

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 

114-115 Muncitor calificat tr. II   Fochist 2 

116 Muncitor calificat tr. III   Fochist 1 

Centrala telefonică 

117-118 Muncitor calificat tr. IV   Telefonist 2 

Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale 

119 Muncitor calificat tr. IV   Croitor 1 

Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

120 Muncitor necalificat tr. I   Manipulant bunuri 1 

Spaţii verzi 

121 Muncitor calificat tr. III   Horticultor 1 

122 Muncitor necalificat tr. I     1 

Frizeria 

123 Muncitor calificat tr. IV   Frizer 1 

Conducere auto 

124 Şofer tr. I   Şofer 1 

Total 11 

BUCĂTĂRIE 

125 Muncitor calificat tr. III   Bucătar 1 

126-127 Muncitor calificat tr. IV   Bucătar 2 

Total 3 

SPĂLĂTORIE 

128 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 

129 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 

GARDEROBĂ 

130 Garderobier M;G Garderobier 1 

Total 

TOTAL POSTURI 130 

  

                                  AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 19/26 ianuarie 2017 au fost aprobate 

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud prin adresa nr. 611/3 martie 2017 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 3776/2 martie 2017, solicită pentru asigurarea funcționării 

aparatului de radiologie achiziționat în luna decembrie 2016, mutarea unui post vacant de 

asistent medical principal din Secția Pneumologie II TBC la Laboratorul de radiologie.  

Potrivit prevederilor art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.  nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi 

în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Alba am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 91 din 3 martie 2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 Ion  DUMITREL 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr.  3823/02.03.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

 ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean aprobă prin hotărâre organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, ale societăţilor comerciale şi 

ale regiilor autonome de interes judeţean.  

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud deține începând cu luna decembrie 2016, două 

aparate de radiologie. Aparatele de radiologie au amplasare distinctă și fiecare trebuie deservit de 

un asistent medical în specialitatea de radiologie care deține permis pentru exercitarea 

activităților din domeniul nuclear – conform normelor CNCAN privind exploatarea instalațiilor 

radiologice. Conform cerințelor epidemiologice un aparat va asigura partea de TBC, respectiv 

secția TBC și Dispensarul TBC, iar celălalt aparat va asigura partea de Pneumologie. Având în 

vedere aceste aspecte prin adresa nr. 611 din 1 martie 2017 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud a 

solicitat modificarea statului de funcţii prin mutarea unui post vacant de asistent medical 

principal de la Secția Pneumologie II TBC la Laboratorul de radiologie  

Această mutare va avea loc în cadrul numărului de posturi aprobat, posturile fixe pe 

unitate unde se regăsește și personalul din Laboratorul de radiologie se încadrează în criteriile de 

normare stabilite prin Ordinul nr. 1224/2010. 

  Faţă de cele ce preced, propun aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA     

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării structurii organizatorice a  

Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.  

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării 

structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.; 

- raportul de specialitate nr. 3845/3 martie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

şi al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 965/2 martie 2017 a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3813/2 martie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 72 din 28 

aprilie 2015 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” S.A.; 

 Având în vedere prevederile:  

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

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” S.A., respectiv organigrama şi statul de funcţii, acestea urmând să aibă structura 

prevăzută în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2  - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 72 din 28 aprilie 2015 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba și a directorului general al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. vor 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 Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A., Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                                  AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
 

Înregistrat cu nr. 92 

Alba Iulia,  3 martie 2017 



  

                                                                   ORGANIGRAMA                                                                                                                                                                                                  Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

                                                 Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.   Consiliului Judeţean Alba nr. 92 /3 martie 2017 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                     Preşedinte                                                          Avizat 

                                                Ion DUMITREL                                        Secretarul judeţului Alba 

                                                                                                                             Vasile BUMBU
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Număr total posturi: 145 
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului 

 Județean Alba nr.92 / 3 martie 2017 

        

 

STAT DE FUNCŢII 

al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

Nr. 

crt.  

 

Denumirea funcţiei 

 

 

Număr de  

posturi 

 Personal de conducere si tehnico-administrativ 22 

 Personal conducere societate 2 

1 Director general 1 

2 Director economic 1 

 Personal conducere producţie 1 

3 Inginer șef producţie 1 

 Biroul financiar - contabilitate 4 

4 Șef birou financiar-contabilitate 1 

5-7 Economist în gestiune economică 3 

 Biroul resurse umane-salarizare 2 

8 Șef birou resurse umane 1 

9 Inspector evaluare și selecţie profesională 1 

 Biroul achiziţii/aprovizionare 1 

10 Economist în management  1 

 Biroul marketing/promovare/contractare 1 

11 Inginer marketing 1 

 Biroul ofertare – informatizare - decontare producţie 4 

12 Șef birou ofertare-decontare 1 

13 Inginer sistem informatică 1 

14-15 Inginer drumuri și poduri 2 

 Compartimentul SSM/PSI/mediu 1 

16 Inspector SSM 1 

 Compartimentul juridic 1 

17 Consilier juridic 1 

 Laborator/controlul calităţii 2 

18 Inginer chimist – şef laborator 1 

19 Responsabil tehnic cu execuţia 1 

 Gestiunea materialelor – controlul intern de gestiune 3 

20 Controlor de gestiune 1 

21 Gestionar depozit Alba Iulia 1 

22 Gestionar depozit Aiud 1 

 Personal din structura de producţie 123 



  

 Secţie de execuţie 2 

23 Şef şantier 1 

24 Inginer topograf 1 

 Formaţie lucrări mixte Aiud 8 

25 Şef formaţie 1 

26 Asfaltator 1 

27-28 Finisor terasamente 2 

29-30 Lucrător în drumuri 2 

31-32 Muncitor necalificat 2 

 Formaţie lucrări mixturi asfaltice Aiud 8 

33-36 Asfaltator 4 

37-38 Lucrător în drumuri 2 

39-40 Muncitor necalificat 2 

 Formaţie lucrări mixte Alba Iulia 14 

41 Şef formaţie 1 

42-43 Asfaltator 2 

44 Finisor terasamente 1 

45 Lucrător în drumuri 1 

46-47 Betonist 2 

48 Fierar-betonist 1 

49-50 Dulgher 2 

51-52 Pavator 2 

53-54 Muncitor necalificat 2 

 Formaţie lucrări mixturi asfaltice Alba Iulia 8 

55-58 Asfaltator 4 

59-60 Lucrător în drumuri 2 

61-62 Muncitor necalificat 2 

 Formaţie lucrări mixte  Câmpeni 7 

63 Șef formaţie 1 

64-65 Asfaltator 2 

66 Finisor terasamente 1 

67-68 Lucrător în drumuri 2 

69 Muncitor necalificat 1 

 Staţia asfalt Aiud 4 

70 Maşinist instalaţii mixturi asfaltice 1 

71-72 Asfaltator 2 

73 Maşinist încărcător frontal 1 



  

 Staţia asfalt și emulsie Alba Iulia 5 

74 Inginer electromecanic 1 

75 Electromecanic automatizări 1 

76-77 Asfaltator 2 

78 Maşinist încărcător frontal 1 

 Secţia utilaj - transport 3 

79 Şef secţie utilaj-transport 1 

80-81 Normator 2 

 Coloana auto 29 

82 Conducător activitate de transport rutier 1 

83-95 Şofer de mare tonaj 13 

96-102 Şofer de autocamioane 7 

103-110 Şofer de autoturisme si camionete 8 

 Formaţie reparaţii auto si utilaje/confecţii metalice 8 

111 Lăcătuş mecanic 1 

112-115 Mecanic auto 4 

116 Sudor 1 

117 Electrician auto 1 

118 Frezor 1 

 Formaţie deservire utilaje 17 

119-120 Maşinist repartizator mixturi 2 

121-125 Maşinist cilindrii compactori 5 

126-127 Maşinist excavator 2 

128-130 Maşinist buldo - excavator 3 

131-133 Maşinist autogreder 3 

134 Maşinist freză asfalt 1 

135 Maşinist mică mecanizare 1 

 Administrativ 10 

136-138 Punct de lucru Alba Iulia 3 

139-141 Punct de lucru Aiud 3 

142-144 Punct de lucru Cîmpeni 3 

145 Îngrijitor 1 

 Total 145 

 

  

                               AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării structurii 

organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.  

 

 

 

 

 Conducerea Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. a transmis prin adresa 

înregistrata la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3813/2 martie 2017, propunerea de 

modificare a structurii organizatorice a societăţii. 

 Prin noua propunere de structura organizatorica se urmărește: 

 asigurarea reprezentării societăţii, prin personal de specialitate, în faţa instanţelor 

judecătoreşti și asigurarea legalităţii documentelor care angajează răspunderea patrimonială a 

societăţii; 

 autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1497/2011; 

 asigurarea coordonării directe de către un inginer electromecanic a activităţii de 

funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor electronice şi mecanice de la staţiile de mixturi 

asfaltice. 

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, 

organigrama şi statul de funcţii ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean se aprobă prin hotărâre a 

consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, potrivit Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 92 din 3 martie 

2017. 

  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Biroul resurse umane  

Nr. 3845/03.03.2017 

 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a 

 Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.  

 

 

 

 Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. este o întreprindere publică organizată 

potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital 

social deţinut în totalitate de Judeţul Alba, care operează în condiţii normale de piaţă şi care îşi 

desfăşoară activitatea într-un mediu concurenţial.  

Pentru eficientizarea activităţii societăţii, a fost propusă Adunării Generale a Acţionarilor 

de către conducerea Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. modificarea  structurii 

organizatorice a societăţii, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate, prin înfiinţarea 

unui compartiment, mutarea unor posturi de la un compartiment la altul, desfiinţarea unor posturi 

care nu mai corespund nevoilor societăţii, precum şi înfiinţarea unor posturi care conducă la 

creşterea calităţii serviciilor oferite. 

  Structura organizatorică a societăţii va avea 22 posturi pentru structura de conducere şi 

tehnico-administrativă şi 123 de posturi pentru structura de producţie. 

 Propunerea directorului Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A a fost validată 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/2017 şi Hotărârea Adunării Generale a 

Acţionarilor nr. 2/2017, fiind înaintată consiliului judeţean prin adresa nr. 965/02.03.2017. 

 Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

 

Director executiv,                Şef birou, 

  Marian Aitai                         Horaţiu Suciu 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea înființării  

Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 

 

 

Consiliul Județean Alba,convocat în ședința ordinară din luna martie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului 

Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3268 din 23 februarie2017, comun al Serviciului Public 

Județean „Salvamont” Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 și art. 16 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 

- art. 33 alin. 1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

turism în România, cu modificările și completările superioare; 

- art. 25 din Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de 

salvare din mediul subteran speologic; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

   

Art. 1. (1) Se aprobă, începând cu data de 1 aprilie 2017, înființarea Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, ca instituție publică în subordinea Consiliului Județean 

Alba, prin reorganizarea structurii Serviciului Public Județean Salvamont Alba. 

             (2) Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba va avea sediul în 

municipiul Alba-Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba. 

Art. 2. Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba are ca obiect de activitate 

coordonarea activității de prevenire a accidentelor montane, de salvare în munți a persoanelor 

accidentate și a bolnavilor și coordonarea activității de prevenire a accidentelor și de salvare în 

mediul subteran speologic. 

Art. 3. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo 

Alba, conform anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont – 

Salvaspeo Alba, conform anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public 

Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, conform anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 6. Personalul Serviciului Public Județean Salvamont - serviciu public fără 

personalitate juridică, înființat în subordinea Consiliului Județean Alba prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 54/23 august 2001 va fi preluat de către noua structură. 



Art. 7. Începând cu data de 1 aprilie 2017 domnul Forda Lucian Onoriu - șef serviciu 

gradul II, exercită cu caracter temporar, până la ocuparea postului prin concurs, pe o perioadă de 

maximum 6 luni, funcția de conducere vacantă de director gradul I la Serviciul Public Județean 

Salvamont - Salvaspeo Alba. 

Art. 8. Patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba se constituie 

prin preluarea patrimoniului vechii structuri, pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat 

în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu obligativitatea păstrării 

destinației și funcționalității. 

 Art. 9. (1) Finanțarea Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba  se asigură 

din bugetul local al Județului Alba. 

  (2) Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba poate folosi pentru 

desfășurarea activității, bunuri materiale și fonduri bănești primite de la persoane fizice sau 

juridice sub formă de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale. Fondurile 

bănești acordate vor fi vărsate direct în bugetul local al Județului Alba și vor fi utilizate potrivit 

destinațiilor stabilite de transmițător. 

  (3) Veniturile realizate din taxa specială salvamont, stabilită în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255/2005 privind aprobarea taxei speciale 

Salvamont, cu modificările și completările ulterioare, se varsă la bugetul local al Județului Alba 

și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciului. 

 Art. 10. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba și Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 11. 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, Serviciului Public 

Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare și 

bugete, Direcției gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 68 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 68/23 februarie 2017 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 68/23 februarie 2017 

 

 

 

 

STATUL DE FUNCȚII AL   

SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcției Nivelul studiilor Număr posturi 

1. Director gradul I S 1 

Serviciul salvatori montani și salvaspeo 

2. Șef serviciu gradul I S 1 

3-14. Salvator montan gradul I M 12 

Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și resurse umane 

15. Inspector de specialitate gradul IA S 1 

16. Inspector de specialitate gradul II S 1 

17. Referent treapta IA M 1 

TOTAL 17 

 

 

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 68/23 februarie 2017 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

 SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

CAPITOLUL I -  Dispoziţii generale 

Art. 1. Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba este un serviciu public de 

interes judeţean, cu personalitate juridică înfiinţat sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, prin 

reorganizarea Serviciului public județean Salvamont Alba, a cărui activitate se desfăşoară 

potrivit prevederilor H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, a Legii nr. 402/2006 privind 

prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, 

republicată, şi a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative care completează cadrul legal 

specific. 

Art. 2. Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba are sediul în municipiul 

Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba. 

Art. 3. Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare, a 

regulamentului de ordine interioară şi a actelor normative aplicabile serviciilor publice de 

prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi precum şi activitatea de prevenire a 

accidentelor şi de salvare în mediul subteran speologic. 

 

CAPITOLUL II - Obiectul de activitate 

Art. 4. Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba are ca obiect de activitate 

coordonarea activităţii de prevenire a accidentelor montane, patrulare preventivă şi de salvare în 

munţi a persoanelor accidentate, a bolnavilor, asigurarea permanenței la punctele și refugiile 

salvamont şi activitatea de salvare din mediul subteran speologic care cuprinde patrularea 

preventivă, căutarea persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului 

ajutor medical în caz de accidentare, evacuarea accidentaţilor şi persoanelor decedate pe raza 

administrativ teritorială a judeţului Alba. 

Art. 5. Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba are următoarele atribuţii 

principale: 

a.) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare 

montană şi de salvare din mediul subteran speologic (salvaspeo) din judeţul Alba; 

b.) efectuează și coordonează activităţile de prevenire a accidentelor din mediul montan și 

subteran speologic; 

c.) asigură deplasarea de urgenţă la locul solicitat, acordarea primului ajutor medical, 

evacuarea accidentatului, a bolnavului, a persoanei decedate, ori a persoanei dispărute şi găsite, 

după caz, precum şi transportul acestora la locul stabilit pentru a fi preluat de personalul medical 

de specialitate; 

d.) asigură patrularea preventivă în zonele montane, în zonele carstice cu aflux de turişti şi 

cu grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile turistice montane de practicare intensivă a 

sporturilor de iarnă; 

e.) identifică traseele turistice montane și, după caz pregătește documentația pentru 

omologarea acestora; 

f.) propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane din judeţ; 

g.) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a 

traseelor montane din judeţul Alba; 

h.) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a 

amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniţia activităţi comune cu 

persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz; 

i.) asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane cât şi cele din 

mediul subteran speologic; 

j.) asigură permanenţă la punctele şi refugiile salvamont din judeţul Alba; 



k.) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani şi a speologilor 

din domeniul salvaspeo din judeţul Alba; 

l.) participă în colaborare cu alte structuri specializate, la solicitarea acestora pentru 

salvarea de vieţi omeneşti, în caz de dezastre, calamităţi naturale şi accidente; 

m.) promovează materiale informative cu referire la măsurile de prevenire a accidentelor și 

cu privire la activitatea de salvare montană şi de salvare din mediul subteran speologic 

(salvaspeo) din judeţ; 

n.) identifică oportunitățile de accesare a programelor/ proiectelor cu finanțare externă sau 

internă pentru activitățile specifice sau conexe și propune accesarea acestor programe; 

o.) întocmește rapoarte pentru accesarea surselor externe/interne de finanțare cu referire la 

activitățile specifice; 

p.) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană şi din mediul 

subteran speologic prevăzute de legislaţia în vigoare, sau stabilite prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba; 

q.) colaborează cu alte instituţii similare atât pe plan naţional, cât şi internaţional. 

 

CAPITOLUL III - Structura organizatorică 

Art. 6. Personalul serviciului are statut de personal bugetar contractual, acesta având un 

program de lucru flexibil, stabilit potrivit Regulamentului de ordine interioară şi a Planurilor de 

prevenire a accidentelor şi de intervenţie. 

Art. 7. Serviciul este un serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică, 

subordonat Consiliului Județean Alba, și este coordonat în activitatea sa de Președintele 

Consiliului Județean Alba, sau de persoana delegată de acesta prin dispoziție. 

Art. 8. (1) Conducerea este asigurată de către un director, numit prin concurs, în 

condițiile legii. Directorul trebuie să aibă studii superioare de lunga durată, să fie salvator 

montan atestat și poate să participe la acțiunile de patrulare și salvare. 

             (2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului se face de către Consiliul 

Județean Alba prin hotărâre. 

Art. 9. (1) Directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba are 

următoarele atribuţii: 

a.) asigură organizarea, coordonarea și conducerea activității curente a serviciului și 

răspunde în fața Consiliului Județean Alba și a președintelui Consiliului Județean Alba de modul 

de organizare și desfășurare a activității serviciului; 

b.) organizează și conduce acțiunile de salvare care presupun colaborarea cu alte servicii 

specializate; 

c.) urmărește și răspunde de îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Alba 

și a dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Alba cu referire la activitatea serviciului; 

d.) aprobă Regulamentul de organizare interioară; 

e.) numește, eliberează şi sancţionează personalul din subordine; 

f.) aprobă fişa postului cu atribuţii ce revin personalului din subordine; 

g.) elaborează programe de activitate anuală şi de perspectivă; 

h.) asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la 

organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate; 

i.) propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale serviciului, supunându-le spre aprobare Consiliului Judeţean Alba; 

j.) asigură perfecţionarea personalului serviciului prin participarea acestuia la cursuri de 

perfecţionare şi specializare; 

k.) aprobă planificarea concediilor de odihnă; 

l.) aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a 

activităţii serviciului; 

m.) propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba dotările cu echipament şi materiale 

necesare activităţilor specifice; 

n.) supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba bugetul de venituri şi cheltuieli 

conform prevederilor legale în vigoare; 

o.) întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale a personalului cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare; 

p.) asigură colaborarea și cooperarea cu serviciile similare de salvare montană şi 

salvaspeo; 



q.) asigură şi coordonează întocmirea Planurilor de prevenire a accidentelor şi de 

intervenţie a echipelor de salvamontişti-salvaspeo; 

r.) îndeplineşte orice alte atribuţii primite din partea Consiliului Judeţean Alba, conform 

legislaţiei în vigoare. 

    (2) În lipsa directorului Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo 

Alba, activitatea serviciului este coordonată de către persoana desemnată de către acesta. 

Art. 10. (1) Potrivit organigramei, Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba 

are în structura sa: 

1. Director 

2. Serviciul salvatori montani și salvaspeo 

3. Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și resurse 

umane 

           (2) Serviciul salvatori montani și salvaspeo are ca atribuţii principale: 

a.) efectuează activităţile de prevenire a accidentelor din mediul montan și subteran 

speologic; 

b.) face propuneri privind tehnicile specifice de salvare; 

c.) propune planul anual de activitate; 

d.) face propuneri privind achiziţionarea echipamentelor şi materialelor specifice şi 

propune repartizarea acestora; 

e.) face propuneri privind programul de pregătire specifică; 

f.) asigură permanenţă la punctele şi refugiile salvamont din judeţ; 

g.) analizează, propune şi întocmeşte documentaţia privind omologarea, întreţinerea şi 

reabilitarea traseelor turistice montane din judeţ, a bazei materiale de salvare şi a refugiilor 

montane; 

h.) asigură activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane, 

precum şi a amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic; 

i.) organizează activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de 

transport auto şi moto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora şi ia măsuri 

operative de remediere a deficienţelor constatate; 

j.) răspunde sesizărilor primite referitoare la respectarea legalităţii în domeniul de 

activitate de care răspunde; 

k.) îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției le trasează cu 

respectarea legilor în vigoare. 

                     (3) Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și 

resurse umane are ca atribuţii principale: 

 a.) coordonează activitatea financiar-contabilă şi răspunde de legalitatea şi 

oportunitatea operaţiunilor efectuate; 

 b.) conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, aşa încât să poată furniza în 

orice moment informaţii pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul curent, 

cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi creditele bugetare disponibile;  

 c.) organizează activităţi de achiziţii publice pentru achiziţionarea de bunuri, lucrări şi 

servicii, conform normelor legale în vigoare;  

 d.) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile; 

 e.) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a serviciului; 

 f.) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

serviciului; 

 g.) verifică angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor 

bugetare aprobate; 

 h.) asigură întocmirea lunară, trimestrială, semestrială şi anuală a situaţiilor financiare; 

 i.) analizează periodic rezultatele financiare ale serviciului pe baza datelor din bilanţul 

contabil; 

 j.) propune lista de investiţii, reparaţii capitale şi curente, în funcţie de bugetul aprobat 

şi întocmeşte planul de lucrări; 

 k.) organizează efectuarea în termen a operaţiunilor de inventariere a elementelor de 

activ şi pasiv şi consemnarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii; 

 l.) coordonează activitatea din punct de vederea al aprovizionării cu tot ce este necesar 

pentru bunul mers al serviciului;  



 m.) întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte 

documente necesare desfăşurării activităţii serviciului; 

 n.) întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă;  

 o.) aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea 

personalului serviciului; 

 p.) răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi 

regulamentelor în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 

 q.) calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor 

şi vechimii, face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte statul de 

plată  şi comunicărilor către salariaţi; 

 r.) ține evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror 

alte documente legate de activitatea salariaţilor; 

 s.) înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate în arhivă, a celor 

întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii; 

 ș.) organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea 

tuturor documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii serviciului 

pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora; 

 t.) identifică oportunitățile de accesare a programelor/ proiectelor cu finanțare externă 

sau internă pentru activitățile specifice sau conexe și propune accesarea acestor programe; 

 ț.) îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției le trasează cu 

respectarea legilor în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV - Patrimoniul 

Art. 11. Patrimoniul serviciului se compune din bunuri mobile și imobile aflate în 

domeniul public al județului și transmise în administrarea serviciului, precum și din drepturile și 

obligațiile patrimoniale care decurg din exercitarea acestora. 

Art. 12. Patrimoniul serviciului poate fi completat prin achiziții, donații, sponsorizări, 

precum și prin preluarea prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții 

publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public 

și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau străinătate. 

Art. 13. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea serviciului sunt gestionate 

potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea serviciului fiind obligată să aplice măsurile de 

protecție prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL V – Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Art. 14. Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba propune anual bugetul de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de execuţie, cu respectarea normelor stabilite de 

Ministerul Finanţelor şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 15. Finanţarea Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba inclusiv 

dotarea şi echiparea cabanelor cu aparatură, instrumente, materiale necesare desfăşurării 

activităţii se face din bugetul propriu al Judeţului Alba. 

Art. 16. Taxele speciale și indemnizațiile specifice pentru activitatea de salvamont se 

aprobă de către Consiliul Județean Alba, potrivit legii. 

 

CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale 

Art. 17. Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba se poate afilia la 

organismele naţionale şi internaţionale de profil. 

Art. 18. Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completează 

cu dispoziţiile legale referitoare la prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de 

salvare în munţi şi mediul subteran speologic, precum şi al altor acte normative din domeniu. 

 Art. 19. Nerealizarea sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a sarcinilor 

concretizate în fișa postului constituie abatere disciplinară și se sancționează, potrivit legii. 

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  

înființării Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi 

comerciale de interes judeţean, în condiţiile legii.  

Totodată, potrivit prevederilor art. 104 alin. 2 lit. a din actul normativ menţionat anterior, 

preşedintele consiliului judeţean întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean 

organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean. 

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi 

organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată, consiliile judeţene 

în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţe de teren care cuprind peşteri, avene, alte 

forme carstice şi care, prin vizitarea lor, pot pune în pericol viaţa turiştilor şi a vizitatorilor, 

organizează servicii publice judeţene salvaspeo, care coordonează activitatea de prevenire a 

accidentelor şi de salvare din mediul subteran speologic. 

Totodată potrivit art. 2 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru 

prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, precum şi al art. 

33 alin. 5 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, consiliile judeţene în a 

căror raza administrativ-teritorială se afla trasee montane şi/sau pârtii de schi organizează 

servicii publice judeţene salvamont care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor 

montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate şi a bolnavilor. Art. 16 din actul 

normativ anterior menţionat prevede faptul că finanţarea serviciilor publice judeţene sau locale 

salvamont, inclusiv dotarea şi echiparea cabanelor cu aparatura, instrumente şi materiale 

necesare desfăşurării activităţii, se face din bugetele proprii ale judeţelor sau din bugetele locale, 

după caz. 

Formele de relief muntoase şi peşterile existente pe raza judeţului Alba, precum şi 

traseele montane marcate în vederea practicării turismului montan impun organizarea unui 

serviciu public salvamont-salvaspeo, cu personalitate juridică, organizat în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba, în cadrul căruia să se desfăşoare atât activitatea de salvare montană 

cât şi activitatea de salvare din mediul subteran speologic în mod specializat şi independent de 

celelalte activităţi desfăşurate de către consiliul judeţean. Apreciez că prin înfiinţarea acestui 

serviciu, care se va organiza şi va funcţiona distinct,se va realiza o mai bună coordonare a 

întregii activităţi a serviciului, iar investiţiile realizate vor fi gestionate mai eficient. 

În cadrul acestui serviciu cu personalitate juridică, apreciez că se vor putea identifica 

mult mai repede oportunitățile de accesare a programelor/proiectelor cu finanțare externă sau 

internă nerambursabile, de încheiere a unor parteneriate pentru activitățile specifice sau conexe și 

va putea propune accesarea acestor programe în timp optim, serviciul fiind beneficiar direct al 

acestora. 

De asemenea, fiind un serviciu distinct, care se organizează şi își gestionează singur 

resursele financiare, umane si materiale, deciziile vor fi luate într-un timp mult mai scurt, 

circuitul documentelor fiind redus, nemaifiind necesară aprobarea autorităţii pentru toate 

documentele emise. 

Fiind un serviciu public cu personalitate juridică va acoperi mult mai bine atât latura 

organizatorică, cât şi materială, având un buget propriu, o organizare proprie, serviciul devenind 



astfel mult mai elastic, putând acoperi aria de probleme pe care trebuie să le rezolve în timp mult 

mai scurt, cu o eficienţă sporită. 

De asemenea apreciez că prin înfiinţarea unui serviciu cu personalitate juridică, distincţia 

între acest serviciu şi autoritatea propriu-zisă va fi mult mai clară pentru cetăţenii judeţului prin 

crearea unei identităţi proprii şi o vizibilitate mai bună în rândul societăţii civile și prin 

asigurarea transparenței informaţiilor referitoare la activitatea acestuia. Totodată contactarea 

acestui serviciu va fi mai uşor de realizat pentru a realiza prevenţia şi intervenţia în caz de 

accidente. 

Prin crearea unei identități proprii se va pune mai mult accent pe popularizarea 

activităţilor de prevenţie a accidentelor montane şi a celor posibil de produs în mediul subteran 

speologic şi a modalităţilor de intervenţie prin informare, prin realizarea şi distribuirea de 

materiale promoţionale informative.  

Finanţarea serviciului se va face din bugetul consiliului judeţean.  

Patrimoniul se va constitui prin preluarea patrimoniului vechii structuri, cu obligativitatea 

păstrării destinației și funcționalității. 

Serviciul va funcţiona cu un număr de 17 posturi, din care 14 sunt cele de specialitate 

preluate de la vechiul serviciu. De asemenea, în structura propusă mai exista: un post de 

conducere de director, pe care va fi promovat, temporar, până la ocuparea postului prin concurs, 

şeful serviciu din vechea structură; un post de inspector de specialitate gradul IA şi un inspector 

de specialitate gradul II. 

Având în vedere cele enunțate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am inițiat proiectul de hotărâre, înregistrat 

cu nr. 68 din 23 februarie 2017 cu privire la aprobarea înființării Serviciului Public Județean 

„Salvamont” Alba. 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Serviciul Public Județean Salvamont Alba 

Direcția juridică și relații publice 

Direcția dezvoltare și bugete 

Biroul resurse umane  

Nr. 2368/23.02.2017 

 

 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

înființării Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 

 

Prin Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 68 din 23 februarie 2017, privind 

aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba se propune 

reorganizarea Serviciului Public Județean Salvamont Alba, serviciu fără personalitate juridică, în 

serviciu cu personalitate juridică – Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, 

ținându-se cont de atribuţiile pe care acestra le are în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 77/2003 și ale Legii nr. 402/2006, și anume: coordonarea din punct de vedere 

administrativ şi organizatoric a activităţii de salvare montană şi de salvare din mediul subteran 

speologic (salvaspeo) din judeţ; efectuării și coordonării activităţilor de prevenire a accidentelor 

din mediul montan și subteran speologic; asigurării deplasării de urgenţă la locul solicitat, 

acordarea primului ajutor medical, evacuarea accidentatului, a bolnavului, a persoanei decedate, 

ori a persoanei dispărute şi găsite, după caz, precum şi transportul acestora la locul stabilit pentru 

a fi preluat de personalul medical de specialitate şi promovării de materiale informative cu 

referire la măsurile de prevenire a accidentelor și cu privire la activitatea de salvare montană şi 

de salvare din mediul subteran speologic (salvaspeo) din judeţ. 

Sediul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba va fi în Municipiul Alba 

Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, intr-o clădire care este în administrarea serviciului salvamont 

din anul 2013. 

Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, cu personalitate juridică, va 

funcţiona cu următoarea strcutură: 

- Director 1 post; 

- Serviciul salvatori montani și salvaspeo 13 posturi; 

- Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și resurse 

umane 3 posturi. 

Serviciul de salvatori montani şi salvaspeo va avea în structură: un şef serviciu, 12 posturi 

de salvator montan gradul I, personal specializat, format prin preluarea posturilor şi implicit a 

personalului vechii structuri. 

Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziţii publice şi resurse umane va 

funcţiona cu următoarele funcţii: un inspector de specialitate gradul IA, nou înfiinţat, pentru 

activităţile cu specific financiar-contabil, achiziţii publice şi resurse umane, pe care serviciul şi le 

va gestiona pe cont propriu, ca urmare a dobândirii personalităţii juridice; un inspector de 

specialitate gradul II, nou înfiinţat, care va avea ca activităţi principale achiziţionarea, 

gestionarea şi întreţinerea patrimoniului serviciului şi un referent treapta IA, preluat de la vechea 

structură, care va îndeplini atribuţii în activităţile de întreţinere spaţiilor şi a bunurilor aflate în 

patrimoniul serviciilor. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al noii structuri este completat cu atribuții noi 

în scopul asigurării independenţei activităţii acestui serviciu atât din punct de vedere al activităţii 

de salvare montană şi de salvare din mediul subteran speologic cât și al gestionării patrimoniului 

propriu  și al promovării imaginii acestui serviciu. 

 Postul de director va fi ocupat prin concurs ce se va organiza în conformitate cu 

prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 



ulterioare. Până la ocuparea prin concurs se propune promovarea domnului Forda Lucian Onoriu 

- şef serviciu în cadrul vechii structuri, respectiv exercitarea cu caracter temporar a acestei 

funcții, pe o perioadă de maximum 6 luni, exercitare prevăzută la art. 25 din Legea Cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Patrimoniul noii structuri se constituie prin preluarea patrimoniului vechii structuri, pe 

baza protocolului de predare-preluare, ce va fi încheiat în termen de 45 de zile de la intrarea în 

vigoare a hotărâri, cu obligativitatea păstrării destinației și funcționalității. 

 Finanţarea Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba  se asigură din 

bugetul judeţului şi din alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

Director executiv,      Director executiv, 

Direcția dezvoltare și bugete     Direcția juridică și relații publice 

Aitai Marian       Negruț Liliana 

 

 

 

     Șef birou,           Șef serviciu, 

     Biroul resurse umane         Serviciul Public Județean Salvamont Alba 

     Suciu Horațiu Zaharia                Forda Lucian Onoriu 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi  

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3882/3 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

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 modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean 

Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliul 

Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura şi conţinutul prevăzute în anexa 

nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 231/29 noiembrie 2016 și Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 126/28 iulie 2016 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Biroului resurse umane și 

direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                  AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
 

 

Înregistrat cu nr. 93  

Alba Iulia, 3 martie 2017 
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       PREŞEDINTE, AVIZAT,

     Ion DUMITREL SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA

Vasile BUMBU

CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

VICEPREȘEDINTE

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A 

INTREPRINDERILOR PUBLICE

ȘEF SERVICIU 

BUGET VENITURI

 ȘEF SERVICIU ACCESARE ȘI 

COORDONARE PROIECTE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI 

BUGETE

PREȘEDINTE

DIRECȚIA 

AMENAJAREA 

TERITORIULUI ȘI 

URBANISM

ARHITECT SEF

ȘEF SERVICIU 

ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC ȘI 

PRIVAT

DIRECȚIA GESTIONAREA 

PATRIMONIULUI

Unitatea de 

implementare a 

proiectului « Sistem de 

management integrat al 

deșeurilor în Județul 

Alba »

DIRECTOR EXECUTIV

MANAGEMENT INSTITUȚII 

DE CULTURĂ

DIRECTOR EXECUTIV

CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECTOR EXECUTIV

VICEPREȘEDINTE

                       → functii publice

                    → contractuali

- Manageri cultura:

SECRETARUL 

JUDEȚULUI

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI 

RELAȚII PUBLICE

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărârea a Consiliului Judeţean Alba                                                                                                                        

nr. 93 din 3 martie 2017         Total posturi, din care:

- Aparatul de specialitate:

             ◊ de demnitate

              ◊ conducere

                       → functii publice

                    → contractuali

ORGANIGRAMA

              ◊ executie



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului  Județean Alba nr. 93 / 3 martie 2017 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa 
Gradul 

profesional 
Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte     1 

2-3 Vicepreşedinte     2 

4 Secretar al judeţului     1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

5-8 Consilier     4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

9 Consilier I superior 1 

10 Consilier I principal 1 

11 Inspector I asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

12 Şef birou      1 

13-16 Consilier I superior 4 

17 Inspector I superior 1 

18 Consilier I principal 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

19 Șef birou      1 

20-24 Auditor I superior 5 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

25 Șef serviciu     1 

26-31 Consilier I superior 6 

32 Inspector I superior 1 

33 Inspector de specialitate gr. IA     1 

34 Inspector de specialitate gr. I   1 

ATOP, DOCUMENTE CLASIFICATE, MONITORIZARE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

35 Consilier I superior 1 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

36 Consilier I superior 1 

37 Inspector de specialitate gr. IA     1 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

38-39 Consilier I superior 2 

40 Inspector I asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

41-42 Consilier I superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

43 Consilier juridic I superior 1 



44 Consilier I principal 1 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

45 Şef serviciu  gr. II     1 

46 Inspector de specialitate gr. I A     1 

47 Inspector de specialitate gr. II      1 

48 Referent treapta IA     1 

49-51 Îngrijitor      3 

52 Îngrijitor (Sîncrai)     1 

53-61 Şofer I     9,5 

62 Muncitor calificat I     1 

63 Muncitor calificat II (Sîncrai)     1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

64 Director executiv      1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

65 Şef serviciu     1 

66-73 Consilier juridic I superior 8 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

74-80 Consilier I superior 7 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

81 Director executiv      1 

82 Director executiv adjunct      1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

83 Şef serviciu     1 

Dezvoltare economică și programe 

84 Consilier I superior 1 

85 Inspector I superior 1 

86 Consilier I principal 1 

87 Inspector de specialitate gr. I     1 

Dezvoltare rurală 

88-89 Consilier I superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

90 Consilier I superior 1 

91 Inspector de specialitate gr. IA I  1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

92 Şef serviciu      1 

Accesare proiecte 

93-95 Consilier I superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

96 Consilier I superior 1 

97-98 Inspector de specialitate gr. IA     2 

99 Inspector de specialitate gr. I     1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

100 Şef serviciu      1 



Buget 

101 -103 Consilier I superior 3 

Umărire, încasare venituri şi execuare silită 

104-105 Consilier I superior 2 

106 Consilier I principal 1 

107 Consilier juridic I asistent 1 

Contabilitate-financiar 

108-113 Consilier I superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR  

114 Şef serviciu      1 

115 Consilier juridic I superior 1 

116-118 Consilier I superior 3 

119-120 Inspector de specialitate gr. IA     2 

121 Inspector de specialitate gr. I     1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

122 Director executiv      1 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

123 Şef serviciu     1 

Programe, lucrări, întreținere drumuri 

124-128 Consilier I superior 5 

Siguranța circulației 

129-130 Consilier I superior 2 

131-132 Referent treapta IA     2 

Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

133-136 Consilier I superior 4 

Informatică 

137-139 Consilier I superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

140 Şef serviciu     1 

141-142 Consilier I superior 2 

143 Consilier (Câmpeni) I superior 1 

144 Inspector I superior 1 

145 Consilier I principal 1 

146 Inspector de specialitate gr. IA     1 

147 Referent treapta I     1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

148 Arhitect şef      1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

149-151 Consilier I superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

152-154 Consilier I superior 3 

155 Inspector de specialitate gradul II     1 

Arii protejate 

156 Consilier I debutant 1 

157-158 Inspector de specialitate gr. II      2 



159 Referent treapta II (sit Frumoasa)     0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

160 Șef birou      1 

161-163 Consilier I superior 3 

164 Inspector I superior 1 

165 Consilier I debutant 1 

 TOTAL 165 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director –manager gradul I     3 

4 Director general–manager gradul I   1 

  TOTAL     4 

  TOTAL GENERAL     169 

   

                                  AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 93 / 3 martie 2017 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  

ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI  DE SPECIALITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

CAPITOLUL I  Dispoziții generale 

 

         Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean 

îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al acestuia, sens în 

care aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului 

de specialitate. 

         Art. 2. (1) Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă care asigură 

realizarea atribuțiilor consiliului județean stabilite prin legi și alte acte normative, precum și a celor 

cuprinse în hotărârile Consiliului Județean Alba și respectiv în dispozițiile președintelui. 

                    (2) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate cuprinde structuri funcționale – direcții, 

servicii, birouri și compartimente. 

                    (3) Structurile funcționale sunt organizate în funcție de specificul atribuțiilor și nu au 

capacitate decizională, având competențe în ceea ce privește fundamentarea, prin studii, rapoarte, 

referate, alte documentații (în funcție de domeniul de activitate), procesul decizional al Consiliului 

Județean Alba, al președintelui acestuia, inclusiv sub aspectul participării la elaborarea proiectelor 

actelor administrative normative sau individuale, potrivit regulilor procedurale stabilite. 

         Art. 3. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba este subordonat președintelui, 

care îl conduce și răspunde de buna funcționare a acestuia. 

                        (2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, de 

către președintele Consiliului Județean Alba, prin dispoziție, vicepreședinților, secretarului județului 

sau altor persoane, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

         Art. 4. (1) Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă, în condițiile legii, 

prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, la propunerea președintelui acestuia. 

                      (2) Prin organigramă se stabilește sistemul relațional și ierarhic, de conducere, 

coordonare și control dintre structurile componente ale aparatului de specialitate și dintre acestea și 

conducerea executivă a Consiliului Județean Alba. 

         Art. 5. (1) Președintele, vicepreședinții și secretarul județului asigură conducerea, coordonarea și 

controlul activității structurilor aparatului de specialitate, potrivit reprezentării grafice din organigramă 

și a actelor normative în vigoare. 

                        (2) Colaborarea și legătura între compartimentele aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba se asigură de conducătorii acestora, iar cele ce privesc relațiile cu Guvernul 

României, ministere, celelalte autorități sau instituții ale administrației publice centrale, prefectul și 

instituția prefectului, consilii județene, consilii locale se realizează numai prin președinte, 

vicepreședinți sau secretarul județului. 

                        (3) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba pot acorda, fără plată, asistență tehnică, juridică sau de orice altă natură 

consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora. 

 Art. 6. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cuprinde două categorii de 

personal, după cum urmează: 

   ► funcţionari publici cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 

7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



   ► personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, care nu are 

calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

(2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică atât funcționarilor publici cât și 

personalului contractual. 

   Art. 7.  (1) Coordonarea direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor se realizează de 

către directorii executivi, arhitectul șef, șefii de servicii și birouri, care organizează, controlează și 

răspund de  activitatea funcţionarilor publici și a personalului contractual aflați în subordinea lor, 

conform organigramei și statului de funcții. 

                      (2) Directorii executivi, arhitectul șef, șefii de servicii și birouri colaborează între ei, 

precum şi cu instituţiile subordonate și agenții economici de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, 

cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ şi cu şefii serviciilor deconcentrate ale 

ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate la 

nivelul judeţului, în scopul de a asigura îndeplinirea competenţelor consiliului judeţean, în condiţii de 

legalitate, oportunitate şi eficienţă. 

 

CAPITOLUL II  Structuri funcționale subordonate  

direct Președintelui Consiliului Județean Alba 

 

1. Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Alba 

 

Art. 8.   Cabinetul Președintelui este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și 

efectuează următoarele activități: 

a.) contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice 

consiliului județean; 

b.) contribuie la elaborarea strategiilor, studiilor, programelor, analizelor și statisticilor; 

c.) urmărește aplicarea politicilor și strategiilor Consiliului Județean Alba în relațiile cu 

consiliile locale și primăriile din județ, precum și în relația cu alte organe și organizații locale în 

domenii specifice administrației publice locale; 

d.) ține legătura cu ministerele și alte organisme ale administrației publice centrale cât și alte 

organisme guvernamentale și neguvernamentale cu care colaborează Consiliul Județean Alba; 

e.) participă și asistă la ședințele Consiliului Județean Alba; 

f.) participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

           g.) conduce colective de analiză și asigură coordonarea realizării unor programe, rapoarte, 

analize și informări dispuse de Președintele Consiliului Județean Alba; 

h.) inițiază și realizează studii și sondaje care au ca obiect activitatea consiliului județean, a 

primăriilor, consiliilor locale, primarilor și consilierilor locali și județeni, pe baza cărora să se poată 

întocmi studii necesare în diferite sectoare de activitate economice și sociale; 

i.) participă la întâlnirile Președintelui Consiliului Județean Alba cu delegațiile străine și 

delegațiile organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale; 

 j.) asigură asistența de specialitate pentru desfășurarea în bune condiții a întâlnirilor 

Președintelui Consiliului Județean Alba cu delegații și invitați din țară și străinătate; 

k.) urmărește desfășurarea acțiunilor stipulate în protocoalele Consiliului Județean Alba cu 

județele sau organizațiile din alte țări și prezintă informări Președintelui Consiliului Județean Alba; 

l.) la cererea președintelui consiliului județean, îl reprezintă pe acesta la diferite acțiuni și 

manifestări; 

           m.) realizează la cererea președintelui consiliului județean, rapoarte, note, informări la 

probleme de interes județean; 

           n.) colaborează curent cu reprezentanții administrațiilor publice locale și a serviciilor 

deconcentrate implicate în asistența socială pentru stabilirea nevoilor de servicii sociale la nivel 

județean; 

           o.) pregătește și prezintă planuri de acțiune în domeniul asistenței sociale; 



           p.) colaborează și sprijină structurile cu atribuții specifice în domeniile tineretului și sportului în 

vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniul specific acestora; 

          q.) inițiază și participă la organizarea de activități sportive și evenimente în vederea promovării 

programelor de sport la nivelul județului Alba; 

     r.) fundamentează și elaborează studii, cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului 

și sportului în colaborare cu persoane fizice autorizate în domeniile respective; 

     s.) stabilește și menține comunicarea cu reprezentanții mass-media locală și centrală; 

     ș.) furnizează mass-mediei orice informație de interes public care privește activitatea Consiliului 

Județean Alba în condițiile prevăzute de lege; 

      t.) informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public 

organizate de Consiliul Județean Alba; 

      ț.) asigură periodic, când activitatea Consiliului Județean Alba prezintă un interes public imediat, 

difuzarea de comunicate, informări de presă, etc.; 

     u.) difuzează ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale Consiliului Județean 

Alba; 

      v.) organizează conferințe de presă; 

     w.) aduce la cunoștința Președintelui Consiliului Județean informațiile privind activitatea Adunării 

Regiunilor Europene; 

      x.) cooperează cu personalul Secretariatului General al Adunării Regiunilor Europene și cu 

regiunile membre ale Adunării Regiunilor Europene; 

       y.) participă la acțiunile și evenimentele organizate de Adunarea Regiunilor Europene; 

       z.) gestionează relația cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și aduce la 

cunoștința Președintelui Consiliului Județean informațiile privind activitatea acestui organism; 

      aa.) întocmește raportul de activitate anual al Președintelui Consiliului Județean Alba, precum și 

alte rapoarte, note și informări despre activitatea acestuia; 

       bb.) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Președintele Consiliului Județean Alba. 

 

2. Compartimentul Relații internaționale și comunicare 

  

Art. 9.  Compartimentul Relaţii internaţionale şi comunicare este subordonat direct 

preşedintelui consiliului judeţean și efectuează următoarele activități: 

 a.) contribuie la promovarea intereselor Judeţului Alba în ţară şi străinătate; 

 b.) organizează activităţile specifice acţiunilor de cooperare, de asociere cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau străinătate; 

 c.) formulează propuneri şi desfăşoară lucrări pregătitoare în vederea încheierii unor acorduri 

de cooperare sau colaborare cu regiuni din străinătate,  inclusiv de aderare la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legii; 

 d.) elaborează calendarul evenimentelor internaţionale pentru Consiliul Judeţean Alba, 

cuprinzând acţiuni proprii şi în parteneriat şi asigură desfăşurarea acţiunilor din calendar; 

 e.) realizează şi prezintă rapoarte, monitorizări şi informări referitoare la evoluţia acţiunilor de 

cooperare, de asociere, precum şi informări referitoare la îndeplinirea obiectivelor acordurilor de 

colaborare; 

 f.) administrează Biroul Adunării Regiunilor Europene (ARE) de la Alba Iulia, asigurând 

cooperarea cu Secretariatul General al ARE, cu membrii români ai acestei structuri şi desfăşurarea 

unor acţiuni şi evenimente organizate de către ARE; 

 g.) iniţiază̆ campanii de comunicare având ca tematică activitatea specifică a Consiliului 

Județean Alba; 

 h.) asigură desfăşurarea campaniilor publice de promovare şi comunicare, folosind mediul on-

line, site-ul instituției şi rețelele de socializare; 

 i.) monitorizează site-ul instituției, forumurile de discuții și rețelele de socializare ce au 

legătură cu instituția; 



 j.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 l.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 m.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 n.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 o.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 p.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 q.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 s.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

3. Biroul Resurse umane 

 

Art. 10. (1) Biroul resurse umane este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și 

este condus de un şef birou. 

            (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul biroului. 

             (3) Biroul resurse umane efectuează următoarele activităţi: 

 a.) elaborează proiectul de hotărâre şi întocmeşte raportul de specialitate pentru aprobarea 

statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba, precum şi pentru aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice 

pentru aparatul de specialitate şi unităţile din subordine; 

 b.) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi 

personal contractual din aparatul de specialitate precum și de manageri și directori ai instituțiilor 

publice din subordinea Consiliului Județean Alba; 

 c.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea numirii în funcţii publice, încadrarea 

personalului contractual, încetarea și suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractelor 

individuale de muncă pentru funcţionarii publici respectiv personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate, precum şi pentru managerii și directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului 

Județean Alba; 

 d.) urmăreşte şi coordonează realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi pentru personalul de conducere de la 

instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba și întocmește planul anual 

de perfecționare; 



 e.) urmărește și coordonează activitatea de întocmire a fişei postului pentru personalul din 

aparatul de specialitate și pentru directorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Alba; 

 f.) urmărește și coordonează programarea și efectuarea concediilor de odihnă; 

 g.) întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea în clasă şi în gradul profesional imediat 

superior a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad sau treaptă a persoanelor cu contract 

individual de muncă; 

 h.) gestionează activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, de protecţie a sănătăţii şi 

securității angajaților și de eliminare a factorilor de risc şi accidentare; 

 i.) gestionează informațiile referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii 

publici și personalul contractual şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru 

funcţionarii publici şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru 

personalul contractual; 

 j.) întocmeşte și actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

 k.) întocmeşte dosarul profesional pentru funcţionarii publici şi dosarul personal pentru 

personalul contractual şi demnitari, actualizează şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă, 

asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi eliberează la solicitarea acestora documente 

care să ateste activitatea desfăşurată de aceștia; 

 l.) întocmeşte rapoarte statistice şi monitorizări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale 

privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu personalul; 

 m.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii drepturilor salariale, conform 

legislaţiei în vigoare şi emiterea actelor administrative în acest sens; 

 n.) întocmeşte statele de plată, statele de personal şi declarația privind obligațiile de plată a 

contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru: aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean, consilierii judeţeni, membrii din Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba, managerii instituțiilor publice de cultură, alte comisii care îşi desfăşoară 

activitatea şi sunt remunerate din bugetul Consiliului Judeţean Alba, precum şi pentru Serviciul Public 

Judeţean “Salvamont” Alba; 

 o.) eliberează adeverinţe şi soluţionează cereri şi petiţii, la solicitarea celor interesaţi; 

 p.) stabileşte necesarul de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru aparatul de 

specialitate şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe capitole şi subcapitole; 

 q.) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean; 

 r.) primeşte, înregistrează, evidenţiază în registre speciale declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese ale personalului cu funcţii de conducere şi ale funcţionarilor publici din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în care scop exercită atribuţiile prevăzute la art. 10 din Legea 

nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate; 

 s.) gestionează lucrările aferente programului de lucru și prezență la serviciu; 

 ș.) participă în comisiile de concurs sau soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor vacante de conducere sau execuţie în care sunt desemnaţi; 

t.) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la respectarea normelor de conduită; 

ț.) monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită al funcționarilor publici, conform 

reglementărilor cuprinse în Legea nr. 7/2004, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

u.) întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 v.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 w.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 



și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 x.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al biroului  potrivit legislaţiei în vigoare  

şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 y.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 z.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

  aa.) întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui  Consiliului Judeţean Alba, privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de manager, persoană fízică sau juridică, din 

unităţile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

  bb.) asigură realizarea procedurilor de numire și revocare din funcție  a managerilor,  

managerilor interimari și întocmește documentația privind emiterea dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba de numire a conducerii interimare pentru funcțiile de conducere care fac 

parte din comitetele directoare ale spitalelor; 

  cc.) supune avizării preşedintelui consiliului judeţean, scoaterea la concurs, la secţiile, 

laboratoarele şi serviciile medicale clinice, a postului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, şef 

laborator sau şef serviciu medical, de cadru didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ 

medical superior, cu avizul managerului; 

  dd.) întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba privind condițiile de participare la concurs pentru 

ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu medical pentru secțiile, 

laboratoarele și serviciile medicale clinice, în care nu există cadrul didactic cu grad de predare, precum 

și pentru secțiile laboratoarele și serviciile medicale neclinice, ținând cont de propunerile managerilor 

unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Alba; 

  ee.) întocmește și înaintează Președintelui Consiliului Județean Alba referatele privind 

necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează dispoziţiile privind propunerea de 

prelungire a contractelor de management, la încetarea mandatului, perioadă în care se organizează 

concursul de ocupare a postului de manager; 

  ff.) întocmește și înaintează Președintelui Consiliului Județean Alba referatele privind 

necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează dispoziţiile, după aprobarea acestei 

propuneri de către Consiliul de Administrație cu privire la propunerea unităților sanitare privind 

modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii 

pentru unitățile sanitare cu paturi, subordonate Consiliului Județean Alba; 

 gg.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislaţiei în vigoare; 

 hh.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 ii.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 jj.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 kk.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

4. Biroul audit public intern 
 



Art. 11. (1) Biroul audit public intern este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean 

și este condus de un şef birou. 

             (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul biroului. 

              (3) Scopul Biroul Audit Public Intern constă în examinarea obiectivă a ansamblului   

activităţilor Consiliului Judeţean Alba, în vederea furnizării unei evaluări independente a 

managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia. 

 (4) Obiectivele Biroul Audit Public Intern: 

- asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern managerial al 

entităţii publice; 

- sprijină îndeplinirea obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică, 

prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe 

gestiunea riscului, a controlului şi a administrării. 

(5) Biroul Audit Public Intern are următoarele atribuţii: 

   a.) Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern 

specifice Consiliului Judeţean Alba, cu avizul structurii teritoriale U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit 

Public Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. 

Brașov);  

b.) Avizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern, norme 

elaborate, numai cu acordul organului ierarhic superior, de către auditorii interni din cadrul 

compartimentelor de audit public intern constituite la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în 

coordonarea/sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba. Avizul se comunică entităţii publice în cauză; 

c.) Elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 

ani, şi, pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern şi-l înaintează spre aprobare 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

 d.) Efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management 

financiar şi control ale entitãţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate. 

 Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul 

Consiliului Judeţean Alba, cât şi în entităţile aflate în subordine/în coordonare/sub 

autoritate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la 

administrarea patrimoniului public; 

 Biroul Audit Public Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, 

următoarele: 

  a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea 

publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către 

beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

  b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare; 

  c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau 

închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

  d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

  e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a 

titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

  f) alocarea creditelor bugetare; 

  g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

  h) sistemul de luare a deciziilor; 

  i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 

                    j) sistemele informatice.  

 Misiunile dispuse de structura teritorială U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern 

din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. 



Brașov) se cuprind în planul anual de audit public intern al Biroului Audit Public Intern 

al Consiliul Judeţean Alba, se realizează în bune condiţii şi se raportează în termenele 

fixate. Modalitatea de planificare, derulare, realizare şi raportare respectă în totalitate 

procedura stabilită de U.C.A.A.P.I. ; 

e.) Informează structura teritorială U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din cadrul 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov), despre recomandările 

neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

f.) Transmite la structura teritorială U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din cadrul 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov), la solicitarea acesteia, 

rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de 

audit; 

g.) Elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern şi-l înaintează Preşedintelui 

Consiliului Judeţean, spre avizare; 

h.) Transmite Raportul anual al activităţii de audit public intern, avizat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba,  către:  

a) Structura teritorială U.C.A.A.P.I.-Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brașov 

b) Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului Alba; 

i.) Raportează imediat Preşedintelului Consiliului Judeţean Alba şi structurii de control intern 

abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public 

intern; 

j.) Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul 

identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a 

aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin 

continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente 

ş.a.). 

k.) Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în 

cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică 

a auditorului intern se realizează prin misiuni de evaluare a activităţii de audit public intern planificate 

sau ad-hoc; 

l.) Implementează măsurile corective iniţiate de U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern 

din cadrul D.G.R.F.P. Brașov,  în cooperare cu Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, urmare a 

verificării respectării normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita etică; 

m.) Urmăreşte şi raportează structurii teritoriale U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern 

din cadrul D.G.R.F.P. Brașov, asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor şi 

informează preşedintele Consiliului Judeţean Alba cu privire la stadiul implementării recomandărilor; 

n.) Comunică către U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brașov 

/Preşedintele Consiliului Judeţean Alba recomandările neimplementate; 

o.) Oferă activităţi de asigurare şi consiliere, concepute să adauge valoare şi să îmbunătăţească 

activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 

sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, 

controlului şi proceselor de guvernanţă la nivelul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba şi a entităţilor subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba; 

p.) Efectuează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, misiuni de audit ad-hoc, 

considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit 

public intern; 

q.) Elaborează Raportul de audit, corespunzător fiecărei misiuni aprobate prin planul anual de 

audit sau celor cu caracter excepţional şi îl înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba pentru 

analiză şi avizare; 

r.) Comunică structurii auditate recomandările cuprinse în raportul avizat în vederea 

implementării; 



s.) Elaborează procedura operaţională de audit intern potrivit prevederilor legale în vigoare 

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control 

intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial 

republicat; 

t.) Elaborează carta auditului intern şi o supune spre aprobare Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba; 

u.) Elaborează codul privind conduita etică a auditorului intern şi-l supune spre aprobare 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

v.) Aplică prevederile legislaţiei privind auditul public intern; 

w.) Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba aflate în 

legătură directă cu sarcinile de serviciu şi rezultate din acte normative; 

x.) Asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în 

vigoare; 

y.) Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 
 

Art. 12.  (1) Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 este subordonat 

direct preşedintelui consiliului judeţean și este condus de un şef serviciu. 

                     (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul serviciului. 

           (3) Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 are ca obiectiv 

general: coordonarea la nivel județean a pregătirii, organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor 

şi proiectelor necesare implementării Programului Alba-România 100. 

           (4) 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. 

           (5) Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 are ca obiective 

specifice:  

 ► viabilizarea investițiilor de infrastructură ale programului prin care se vor moderniza/ 

reabilita/ consolida obiectivele:  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii, Museikon, sediul 

Consiliului Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Depozitul de ceramică, Centrul 

Cultural „Castel Sîncrai”, Teatru de Proiecte; 

     ► crearea unei rețele/ asocieri/ parteneriate cu instituțiile implicate în sărbătorirea centenarului 

Marii Unirii și a Zilei Încoronării, la nivel local și central; 

     ► promovarea programului. 

    (6) Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 efectuează 

următoarele activități: 

 a.) coordonează desfășurarea în mod unitar, la nivel județean, a manifestărilor, acțiunilor și 

proiectelor Programului Alba - România 100; 

 b.) întocmește Platforma-program Alba - România 100; 

 c.) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea Programului Alba-

România 100; 

 d.) elaborează/ contractează documente, rapoarte, sinteze, programe, strategii, studii de piață, 

planul de marketing, planul de comunicare, necesare implementării Programului Alba-România 100; 

 e.) efectuează activitatea de documentare legislativă pentru fundamentarea și întocmirea 

proiectelor de acte normative din domeniul specific;  

 f.) propune/ inițiază parteneriate/ colaborează cu instituţiile subordonate Consiliului Județean 

Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia), administrații publice 



locale și centrale, organizaţii non-guvernamentale implicate în sărbătorirea centenarului Marii Uniri și 

a Zilei Încoronării;  

 g.) fundamentează/ stabileşte/ instituie măsurile de comunicare publică şi identitate vizuală 

pentru acţiunile şi manifestările privind implementarea Programului Alba-România 100; 

 h.) urmărește întocmirea actelor premergătoare realizării obiectivelor de investiții de la alin. 

(5): certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizații de construire etc.; 

 i.) asigură urmărirea și supravegherea lucrărilor de investiții prin servicii de dirigenție de 

șantier; 

 j.) organizează și participă la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală la expirarea 

perioadei de garanție, asigură secretariatul comisiei de recepție; întocmește actele prevăzute de lege și 

urmărește executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție; 

 k.) urmărește funcționalizarea și punerea în valoare din punct de vedere social, istoric și 

cultural  a obiectivelor de investiții de infrastructură menționate la alin. (55); 

 l.) stabilește programul evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Marii Uniri și a Zilei 

Încoronării în Județul Alba; 

 m.) concepe/ contractează/ realizează materialele de promovare ale Programului Alba-România 

100; 

 n.) desfășoară activități pentru punerea în valoare a potențialului cultural-istoric în contextul 

Programului Alba-România 100 prin organizarea și derularea de proiecte de campanii publicitare care 

să includă mass-media (presa scrisă și audio-vizual), conferințe de presă etc. ; 

     o.) organizează/ coordonează/ promovează/ implementează evenimente/ manifestări pentru 

punerea în valoare a Programului Alba-România 100; 

     p.) coordonează și asigură participarea/ reprezentarea Programului Alba-România 100 la 

expozițiile și târgurile naționale și internaționale; 

    q.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

    r.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

    s.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea 

implementării contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau 

lucrări /achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

   ș.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

   t.) asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse sau gestionate conform normelor 

legale in vigoare; 

   ț.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

  u.)  colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului 

judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

  v.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 w.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

CAPITOLUL III  Structuri funcționale subordonate  



direct secretarului județului Alba 

 

1. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, 

Documente clasificate, Monitorizare situații de urgență 

 

 Art. 13.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

 a.) asigură organizarea activităţii structurii de securitate pentru gestionarea informaţiilor 

clasificate, în condiţiile legii; 

 b.) solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului 

de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru personalul desemnat cu atribuții 

privind accesul la informații clasificate; 

 c.) notifică la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru 

personalul care lucrează cu informaţii clasificate; 

 d.) propune aprobarea listelor cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile 

secrete de stat, ține evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le 

comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor 

privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

 e.) întocmește lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de 

secretizare şi o supună aprobării, potrivit legii; 

 f.) propune președintelui și supune spre aprobare obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de 

competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat; 

 g.) solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să 

controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat; 

 h.) supune avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de 

informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia; 

 i.) elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului 

care are acces la informaţii clasificate; 

 j.) întocmește ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de 

secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi îl prezintă, spre aprobare, 

președintelui consiliului județean; 

 k.) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de 

stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare; 

 1.) comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care 

necesită acces la informaţii secrete de stat; 

 m.) la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau 

convenţiilor de orice natură precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor 

clasificate în interiorul şi în afara consiliului județean, în timpul programului şi după terminarea 

acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă; 

 n.) asigură includerea personalului structurii de securitate în sistemul permanent de pregătire şi 

perfecţionare; 

 o.) supune aprobării normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor 

clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul Consiliului 

Județean Alba; 

 p.) asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia 

informaţiilor clasificate, conform legii; 

 q.) analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care personalul 

autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate; 

 r.) asigură și efectuează inventarierea anuală a documentelor clasificate; 

 s.) dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în 

situaţia compromiterii informaţiilor clasificate; 



 ș.) asigură secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba prin 

efectuarea următoarelor activităţi: 

 ► primirea şi trimiterea corespondenței, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor, precum şi relaţia 

cu presa; 

 ► executarea lucrărilor cu caracter permanent ale autorităţii teritoriale de ordine publică, 

precum şi ale comisiilor de lucru; 

 ► crearea, păstrarea şi actualizarea bazei de date necesară bunei funcţionari a autorităţii 

teritoriale de ordine publică; 

 ► elaborarea documentelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în 

şedinţele autorităţii teritoriale de ordine publică; 

    ► asigurarea realizării lucrărilor specifice de secretariat şi pregătirea şedinţelor comisiilor de 

lucru şi ale autorităţii teritoriale de ordine publică; 

 t.) propune Consiliului Județean Alba proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 

protecţiei civile la nivelul Județului Alba, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea 

desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

ț.) propune Consiliului Județean Alba aprobarea planurilor anuale şi de perspectivă pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă; 

u.) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, 

precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu; 

v.) propune stabilirea, în condiţiile legii, de taxe speciale pe linia protecţiei civile; 

   w.) propune înfiinţarea, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii 

de Urgenţă, de centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă; 

  x.) gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de 

protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine; 

  y.) asigură punerea în practică, după caz a informărilor și rapoartelor înaintate Consiliului 

Județean Alba de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Alba; 

  z.) participă la aplicațiile organizate de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență 

al Județului Alba; 

 y.) asigură spaţiile necesare funcţionării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

corespunzătoare, paza şi securitatea acestuia şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile pentru 

depozitarea materialelor de intervenţie. 

 

2. Registratură, Arhivă, Monitorul Oficial al Județului Alba 
 

 Art. 14.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

 a.) asigură primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei comunicată pe adresele de 

contact ale Consiliului Judeţean Alba, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, precum şi 

expedierea ei după rezolvare; 

 b.) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

 c.) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului; 

 d.) gestionează arhiva Consiliului Județean Alba, asigurând constituirea, păstrarea, 

selecționarea și conservarea fondului arhivistic; 

 e.) preia pe bază de inventar documentele arhivistice create de compartimentele din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba în cursul anului calendaristic, asigurând păstrarea, 

conservarea şi selecţionarea acestora; 

 f.) inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul 

instituției;  



 g.) asigură legătura cu Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naționale în vederea verificării și 

confirmării nomenclatorului arhivistic, urmărește modul de aplicare a nomenclatorului arhivistic la 

constituirea dosarelor;  

 h.) verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;  

 i.) întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit;  

 j.) asigură evidența tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza 

registrului de evidenţă curentă;  

k.) asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor păstrate în arhiva Consiliului 

Judeţean Alba, convocând comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi 

care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 

 l.) întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare către 

Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale;  

m.) asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;  

n.) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate 

de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  

o.) pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după 

restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;  

p.) organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii 

nr. 16/1994 a Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită 

conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ş.a.): 

informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de 

păstrare şi conservare a arhivei;  

q.) pune la dispoziţia delegatului Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale toate 

documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control; 

      r.) pregăteşte şi asigură editarea Monitorului Oficial al Judeţului Alba, ca publicaţie oficială care 

are ca obiect de activitate producţia editorială, tipografică şi de difuzare a actelor şi documentelor 

emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, 

prefect şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din Judeţul Alba;  

      s.) asigură publicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual adoptate sau 

emise de autorităţile administraţiei publice judeţene, de cele ale municipiilor sau oraşelor, care nu au 

monitoare proprii, precum şi de cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a 

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

       ș.) asigură publicarea ordinelor cu caracter normativ ale prefectului, acte ale serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din Judeţul 

Alba, precum şi, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autorităţi şi instituţii publice, care au 

aplicabilitate în Judeţul Alba, alte documente şi informaţii de interes public, cu excepţia celor a căror 

publicitate se face, potrivit legii, prin alte mijloace;  

        t.) asigură publicarea declaraţiilor de politică județeană şi alte asemenea declaraţii;  

        ț.) asigură publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter 

normativ adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale din municipii, oraşe şi 

comune, ale căror prevederi sunt obligatorii şi pentru alţi cetăţeni decât cei din unitatea administrativ 

teritorială respectivă;  

        u.) ţine legătura cu celelalte compartimente similare din consiliile judeţene din ţară asigurând 

primirea şi expedierea, pe bază de reciprocitate, a Monitoarelor Oficiale ale judeţelor; 

        v.) întocmește baza de date necesară desfășurării activității de editare a Monitorului Oficial al 

Județului Alba și asigură actualizarea permanentă a acesteia; 

       w.) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului; 

        x.) colaborează cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, cu serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea consiliului județean, cu Institutia 

Prefectului-Județul Alba, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte autorități ale 



administrației publice centrale şi cu primarii pentru pregătirea editării Monitorului Oficial al Județului 

Alba; 

       y.)  asigură secretariatul colectivului pentru editarea Monitorului Oficial al Județului Alba şi 

răspunde de difuzarea acestuia direcțiilor de specialitate ale consiliului județean, instituțiilor şi 

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, consilierilor judeţeni, Instituției 

Prefectului – Județul Alba, primarilor din județ, consiliilor județene din țară, serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor; 

        z.) păstrează Monitorul Oficial al României şi Monitoarele oficiale ale consiliilor judeţene primite 

în sistem de reciprocitate; 

aa.) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

bb.) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care 

decurg din legislaţia în vigoare. 

 

3. Autoritatea Județeană de Transport 
 

 Art. 15.  (1) Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba. 

    (2) Autoritatea Județeană de Transport reprezintă autoritatea de autorizare în domeniul 

serviciilor de transport public local și îndeplinește,  în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba 

pe perioada 2014-2020 şi a Strategiei de dezvoltare a serviciilor de transport public judeţean;   

 b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 

cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

 c.) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean şi îl supune spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, 

internaţional sau feroviar, după caz; 

 d.) elaborează propunerile de actualizare a Programului de transport judeţean, prin modificarea 

acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 

 e.) întocmeşte proiectul Regulamentelor serviciilor de transport public judeţean, precum şi 

Caietul de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

 f.) întocmeşte calendarul privind desfăşurarea şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene și îl 

aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier; 

 g.) introduce datele din programul de transport județean, referitoare la traseele care urmează să 

fie atribuite, în sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat și  

gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, respectiv modifică și corectează aceste date, 

în conformitate cu calendarul de desfășurare a ședințelor de atribuire; 

 h.) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea formulării 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor 

de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe traseele județene; 

 i.) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost 

atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase neatribuite sau nesolicitate; 

 j.) întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, prin atribuirea acestuia în modalităţile prevăzute de lege; 

 k.) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau 

modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, propuse de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind 

modalitatea de gestionare a serviciului; 

 l.) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier 

notifică Consiliului Judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de traseu, 

comunicând Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba înlocuirile în vederea modificării caietelor de sarcini 

aferente licențelor de traseu; 



 m.) solicită motivat Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba retragerea licenţei de traseu, operatorilor 

de transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în cazurile prevăzute de lege; 

 n.) eliberează licențele de traseu sau, după caz, respinge dosarele depuse de către operatorii de 

transport rutier în vederea obţinerii licențelor de traseu aferente serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, în condiţiile prevăzute de lege; 

 o.) retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu 

plata tarifelor aferente; 

 p.) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de 

funcţionare a acestui serviciu; 

 q.) analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, în 

condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a acestora; 

r.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor 

de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de 

programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local; 

s.) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti 

şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, 

precum şi serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin; 

ș.) cooperează cu consiliile locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

obiect de activitate transportul public local, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu 

serviciile de transport public local, în condiţiile legii; 

t.) propune Consiliului Județean Alba, emiterea avizului pentru eliberarea licențelor de traseu 

în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfășurat pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale, membre a unei asociații de dezvoltare intercomunitară; 

ț.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemului de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului, în condiţiile 

legii; 

        u.) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 

intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 

v.) cooperează cu organele de poliție și instituțiile publice teritoriale  din  subordinea 

Ministerului Transporturilor cu atribuții în domeniul transportului public de persoane, în scopul bunei 

desfășurări a activităților specifice serviciului; 

w.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean 

şi, după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor de 

transport public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

x.) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare 

pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective; 

y.) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea 

compartimentului; 

z.) îndeplinește orice alte atribuții rezultate din acte normative sau încredințate de conducerea 

Consiliului Județean Alba. 

 

4. Unități de asistență medicală, socială, învățământ special 
 

 Art. 16.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 



a.) urmăreşte implementarea la nivel judeţean a Strategiei Judeţului Alba în domeniul 

politicilor comunitare specifice dezvoltării sociale: asistenţa socială, sănătate publică şi învăţământ; 

  b.) asigură îndeplinirea atribuțiilor consiliilor de administrație la nivelul unităților sanitare, 

atribuții prevăzute de legislația de specialitate pentru consiliile județene;   

  c.) monitorizează îndeplinirea de către managerii spitalelor a indicatorilor de performanță 

privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean Alba; Anual 

sau de câte ori este nevoie, se realizează evaluări în baza acestor indicatori, pe baza criteriilor specifice 

stabilite și aprobate prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean Alba; 

     d.) analizează solicitările unităților medicale publice aflate în subordinea Consiliului Județean 

Alba, adresate Ministerului Sănătății pentru dezvoltarea/extinderea furnizării unor servicii medicale 

necesare rezolvării problemelor de sănătate ale populației județului; 

  e.) transmite managerilor spitalelor  măsurile dispuse prin hotărâri ale Consiliului județean 

Alba și dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Alba; 

    f.) colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cu alte 

instituţii şi autorităţi, precum şi cu organisme neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a 

atribuţiilor ce revin consiliului judeţean pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 

precum şi a oricărei persoane aflate în nevoi; 

  g.) se implică în realizarea de noi proiecte dedicate îmbunătăţirii  învăţământului special la 

nivel de judeţ şi colaborează cu autorităţi şi instituţii publice, unităţi de învăţământ şi sector 

neguvernamental; 

  h.) soluţionează cereri, reclamaţii şi sesizări din domeniul social, învățământ sau sănătate; 

  i.) monitorizează implementarea, la nivel judeţean, a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale; 

  j.) elaborează în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, planurile de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Județean Alba și care cuprind date privind – numărul și categoriile de beneficiari, servicii sociale 

existente, servicii sociale propuse spre înființare și programul de contractare a serviciilor din fonduri 

publice, bugetele estimate, sursele de finanțare. Planul va fi supus spre aprobare Consiliului Județean 

Alba; 

  k.) participă activ la elaborarea Strategiei Județului Alba în domeniul asistenței sociale, 

colaborează cu autoritățile și instituțiile județene de profil, cu organismele, cu organismele și 

organizațiile neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce revin consiliului județean 

pe linia aplicării politicilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a altor categorii de persoane aflate în nevoie; 

  l.) coordonează înființarea și organizarea de servicii sociale în concordanță cu nevoile și 

situațiile identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul 

județului; 

  m.) asigură, prin participarea în cadrul comisiilor de specialitate la nivel de județ, a 

transparenței acțiunilor din domeniul social și colaborarea cu instituții guvernamentale; 

  n.) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, unități școlare din judeţ şi unii agenţi 

economici interesaţi de problematici privind: dialogul social, orientarea şcolară şi profesională, 

abandonul şcolar, absenteismul, promovarea unei alimentaţii sănătoase, copii cu situaţie familială sau 

materială precară expuşi excluziunii sociale; 

  o.) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor 

de interes local; 

p.) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare;  

q.) monitorizează încheierea în condițiile legii, de contracte/convenții de parteneriat, contracte 

de finanțare și cofinanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea de 

servicii sociale acordate de furnizori publici și privați;  



r.) colaborează cu instituții publice, ONG-uri și furnizori acreditați de servicii sociale, 

monitorizând serviciile furnizate de aceștia în cadrul unor programe și proiecte cu caracter social, 

tehnic, juridic și financiar; 

s.) acordă la cerere, asistență tehnică și juridică necesară creeării și formării structurilor 

comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială la nivel județean și local; 

ș.) participă activ în comisiile, comitetele și grupurile de lucru tematice, constituite la nivel 

județean și local alături de toți actorii și partenerii instituționali sau reprezentanți ai societății civile în 

vederea implementării politicilor publice sociale, în domeniul asistenței sociale, sănătății și 

învățământului; 

t.) participă, la inițierea și/sau implementarea proiectelor ce vizează sănătatea publică, adresate 

grupurilor dezavantajate; colectează și prelucrează date/informații privind aplicarea politicilor publice 

ce vizează sănătatea și impactul programelor dedicate sănătății, adresate grupurilor vulnerabile, 

promovând incluziunea socială a acestora; 

ț.) urmărește implementarea la nivel județean a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale: asistență socială, sănătate publică și învățământ. 

 

5. Compartimentul Sistem de control managerial 

 

 Art. 17.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

 a.) aplică hotărârile Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a 

Sistemului de Control Intern Managerial;  

 b.) urmăreşte  şi întreprinde măsurile necesare în vederea implementării standardelor de control 

intern în cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

 c.) raportează periodic stadiul de implementare a standardelor de control intern în cadrul 

Consiliului Judeţean Alba; 

 d.) sprijină comisia de evaluare în vederea:  

 ► elaborării programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, inclusiv a 

procedurilor formalizate, pe activităţi, cuprinzând obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele 

şi alte componente  ale măsurilor respective, acţiunile de perfecţionare profesională atât pentru 

persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie; 

 ► elaborării şi însuşirii chestionarelor de control  intern pentru fiecare standard; 

 ► identificării şi elaborării propunerilor de  prioritizare a obiectivelor Consiliului Judeţean 

Alba; 

 ► îndrumării compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

instituţiilor subordonate în elaborarea programelor şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi 

legate de controlul intern managerial; 

 ► prezentării Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba ori de câte ori consideră necesar, dar cel 

puţin o dată pe trimestru, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat la acţiunile de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu 

acest domeniu; 

 ► asigurării armonizării procedurilor utilizate în sistemul de control intern/managerial, la 

nivelul compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

6. Serviciul administrativ 

 

 Art. 18.  (1) Serviciul administrativ este subordonat direct secretarului județului Alba și este 

condus de un şef serviciu. 

            (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

angajat public din cadrul serviciului. 

             (3) Serviciul administrativ efectuează următoarele activităţi: 



 a.) întocmește propunerile anuale privind cheltuielile administrative sens în care : face 

propuneri privind programul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, instalaţii aferente şi celelalte 

mijloace fixe aflate în administrarea Consiliului Județean Alba, întocmeşte propuneri de aprovizionare 

cu materiale de întreţinere, inventar gospodăresc, rechizite de birou pentru aparatul de specialitate; 

 b.) răspunde de întocmirea Planului de pază al sediului Consiliului Județean Alba, urmărind 

realizarea clauzelor contractelor de prestări servicii cu acest obiect; 

 c.) urmărește încheierea și derularea contractelor de utilități necesare bunei desfășurări a 

activității în sediul Consiliului Județean Alba; 

 e.) gestionează activitățile privind identificarea și procurarea necesarului de materiale, mijloace 

fixe, obiecte de inventar; 

 f.)  asigură buna executare a lucrărilor de întreținere, utilizarea rațională a dotărilor aferente, a 

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniu; 

 g.) participă la inventarierea bunurilor din patrimoniu, asigură ducerea la îndeplinire a 

hotărârilor privind casarea, declasarea sau scoaterea din evidență a bunurilor din inventar; 

 h.) asigură realizarea activităților de curăţenie în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente 

imobilelor, întreţinerea căilor de acces precum şi deszăpezirea acestora, întreținerea spațiilor verzi, 

pentru imobilele utilizate de către Consiliul Județean Alba; 

 i.) asigură depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor, echipamentelor și rechizitelor 

de birou, potrivit regulilor de gestiune; 

 j.) participă la organizarea protocolului de primire a oaspeților și a delegațiilor din țară și 

străinătate cu prilejul organizării de către Consiliului Județean Alba a unor simpozioane, colocvii, 

recepții, etc.; 

 k.) răspunde de întreținerea și exploatarea parcului auto propriu, aprovizionarea și gestionarea 

carburanților și a pieselor de schimb, ținând evidența detaliată a acestora conform legislației în 

vigoare; 

 l.) eliberează, gestionează foile de parcurs şi calculează FAZ-urile; verifică concordanţa 

numărului de ore suplimentare lunare a conducătorilor auto din foile de parcurs cu F.A.Z. şi 

întocmeşte documentaţia pentru efectuarea şi recuperarea acestora;  

 m.) efectuează constatarea tehnică a defecţiunilor la autovehiculele din parcul auto propriu şi al 

unităţilor finanţate din bugetul Consiliului Județean Alba şi face propuneri în consecinţă;  

 n.) întocmeşte documentaţia de scoatere din funcţiune a autovehiculelor din parcul auto 

propriu, utilajelor, instalaţiilor, recuperând piesele şi subansamblele recondiţionabile sau refolosibile, 

precum şi pentru scoaterea la licitaţie în vederea valorificării în condiţiile legii; 

 o.) asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor, întocmeşte planul de evacuare 

şi asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a 

incendiilor ;  

 p.) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind valorificarea materialelor și 

deșeurilor reziduale; 

 q.) răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere a imobilelor, de utilizare raţională şi 

evidenţă a imobilelor, instalaţiilor aferente, celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 

administrarea Consiliului Județean Alba, care va consta în:  

► verificarea și întreținerea instalațiilor sanitare: chiuvete, baterii, racorduri, cordoane de 

alimentare, robineți și vane, țevi și trasee de apă, vase și rezervoare, closete cu apă;  

 ► verificarea și întreținerea instalațiilor electrice: doze, prize, întrerupătoare, comutatoare, 

lămpi, becuri, cabluri, conductori electrici, siguranțe în tabloul electric;  

 ► verificarea și întreținerea instalațiilor termice și a centralei (în perioada de funcționare a 

acesteia): verificarea și aerisirea caloriferelor; 

  ► verificarea și întreținerea instalațiilor de climatizare (în perioada de funcționare a acestora);  

► întreținerea parcării aflate în administrarea Consiliului Județean Alba; 

  ► întreținere mobilier: reparat dulapuri, scaune, birouri, geamuri, uși, inclusiv mutarea 

mobilierului, când este cazul; 

 ► alte activități necesare întreținerii spațiilor utilizate de către Consiliul Județean Alba; 



 r) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 ș.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 t.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 ț.) asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 u.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 v.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în 

vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 w.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

 CAPITOLUL IV  Direcția juridică și relații publice 

 

 Art. 19. (1) Direcţia juridică şi relaţii publice este subordonată direct secretarului judeţului 

Alba și este condusă de un director executiv.  

                  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate șefului 

Serviciului juridic-contencios. 

                  (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

      I.  Serviciul juridic-contencios; 

      II. Compartimentul administraţie publică, relații publice și transparenţă decizională. 

 

1. Serviciul juridic contencios 

 

 Art. 20.  Serviciul juridic-contencios este condus de un șef serviciu și efectuează următoarele 

activităţi: 

 a.) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Alba, Judeţului 

Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în raporturile acestora cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică; 

 b.) asigură reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba 

Consiliului Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba la instanţele judecătoreşti, la 

organele de urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, 

autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat potrivit împuternicirii 

exprese; 

 c.) asigură şi răspunde de instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, sens în 

care: 

  1.  redactează, semnează şi depun la registratura instanţelor judecătoreşti  actele de procedură, 

acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi alte asemenea, în termene 



legale, potrivit calităţii procesuale a judeţului sau a autorităţii, deliberativă sau executivă, ale 

administraţiei publice judeţene; 

 2. pregătesc și depun la dosare în termen legal  materialele probatorii (înscrisuri, expertize etc. 

) şi propun administrarea probei cu martori după caz; 

 3. urmăresc soluţiile pronunţate în dosarele de instanţă repartizate şi promovează acolo unde 

este cazul  căile de atac sau întocmesc referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la 

aceste soluţii; 

 4. redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a 

datei actelor încheiate care privesc Consiliul Judeţean Alba, Judeţului Alba şi Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba; 

 5. asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti către compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în scopul punerii în executare a acestora; 

 6. solicită titluri executorii şi asigură comunicarea acestora persoanelor interesate; 

 d.) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare şi acordă 

avizul pentru aspectele strict juridice ale acestor acte; 

 e.) colaborează la redactarea proiectelor de contracte, acorduri cadru,  acte adiţionale,  la 

negocierea clauzelor legale contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte/acorduri/acte 

adiţionale; 

 f.) efectuează înregistrarea unitară a contractelor prezentate spre avizare la Serviciul juridic-

contencios, în registrul de evidenţă privind avizele scrise-datate şi numerotate; 

 g.)  efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele normative, 

nou apărute, publicate în Monitorul Oficial al României, doctrina juridică şi jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, în domeniul de interes, în vederea fundamentării 

lucrărilor cu caracter juridic; 

 h.) colaborează cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii Consiliului Judeţean Alba, constând în 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean; 

 i.) efectuează lucrările premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate Consiliului 

Judeţean Alba în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin care se solicită 

reanalizarea și revocarea/modificarea actelor administrative adoptate de consiliul judeţean sau emise 

de preşedintele acestuia; 

 j.) efectuează activitatea de documentare juridică pentru fundamentarea proiectelor de acte 

normative elaborate de Consiliul Judeţean Alba în calitate de autoritate publică iniţiatoare şi participă 

la elaborarea proiectelor de acte normative precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare ce 

însoţesc aceste proiecte; 

 k.) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul aparatului de specialitate, la 

concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor neînţelegeri apărute în 

cadrul unor raporturi juridice ale Consiliului Judeţean Alba cu terţe persoane, juridice sau fizice; 

       l.) asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, consilierii judeţeni, instituţii şi servicii publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 m.) participă la activităţi de coordonare a consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; 

 n.) organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de monitoare 

oficiale şi literatura de specialitate în cadrul ,,bibliotecii juridice”, pe care o gestionează; 

 o.) întocmeşte, periodic, la solicitarea conducerii Consiliului Judeţean Alba, precum şi la 

sfârşitul fiecărui an calendaristic rapoarte privind activitatea specifică; 

 p.) primeşte propunerile de proiecte de acte normative transmise de Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba formulează puncte de vedere cu privire la aceste proiecte; 

 q.) primeşte documentaţia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui 

persoanelor fizice, o analizează şi  întocmeşte proiectul de dispoziţie a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii; 



 r.) fundamentează şi elaborează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern), 

precum şi instrumentele de prezentare şi motivare ce însoţesc aceste proiecte;  

 s.) redactează răspunsurile la petiţiile repartizate spre soluţionare, urmărind încadrarea în 

termenele legale; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor;     

 t.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz; le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând 

legislaţia în vigoare; 

 ț.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor şi compartimentul de specialitate,  de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de 

produse, servicii sau lucrări /achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al 

serviciului juridic, potrivit legislaţiei în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de 

preşedintele consiliului judeţean; 

 u.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. initiate de către serviciul juridic; 

 v.) participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitaţie publică a 

contractelor de achiziţie publică; 

 w.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

  x.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 y.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 z.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 aa.) participă la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute prin Strategia naţională anticorupţie pe 

perioada 2016-2020 adoptată prin HG nr.583/2016; 

 bb.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale in vigoare; 

 cc.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Compartimentul administraţie publică, relații publice şi transparenţa decizională 
 

 Art. 21. Compartimentul administraţie publică, relații publice şi transparenţa decizională este 

subordonat directorului executiv al Direcției juridice și relații publice și efectuează următoarele 

activităţi: 

a.) întocmeşte graficul şedinţelor Consiliului Judeţean Alba şi ale comisiilor de specialitate ale 

acestuia;  

b.) asigură convocarea membrilor consiliului judeţean şi a invitaţilor la şedinţe, pune la 

dispoziţie, pentru studiu, materialele ce se supun dezbaterii, asigurând o permanentă legătură între 

aparatul de specialitate şi consilierii judeţeni şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la 

şedinţele de consiliu şi comisiile de specialitate, asigură întocmirea proceselor verbale încheiate cu 

ocazia şedinţelor de consiliu judeţean; 

c.) asigură înregistrarea și păstrarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale 

consilierilor județeni, pe care le pune la dispoziția funcţionarului public desemnat în vederea publicării 

acestora pe site-ul Consiliului Judeţean Alba și le transmite Agenției Naționale de Integritate, precum 

și Instituției Prefectului;  



d.) asigură primirea și păstrarea rapoartelor de activitate ale consilierilor județeni și ale 

comisiilor de specialitate, pe care le pune la dispoziție,funcţionarului public desemnat pentru a le 

publica în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe site-ul Consiliului Județean Alba; 

           e.)  ţine şi conduce evidenţa proiectelor de hotărâre întocmite de inițiatori; 

           f.) constituie dosarele de şedință, cuprinzând proiectele de hotărâre însoțite de documentaţia 

care a stat la baza întocmirii lor, rapoarte și informări, incluse în proiectul ordinii de zi și asigură 

distribuirea lor consilierilor județeni, în termenele prevăzute de Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Judeţean Alba; 

            g.) tehnoredactează proiectul de dispoziție a președintelui consiliului județean privind 

convocarea consiliului județean în ședințe ordinare și extraordinare, asigurând publicarea dispoziției în 

mass-media locală, pe site-ul Consiliului Judeţean Alba cu respectarea termenelor de convocare 

stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba; 

            h.) conduce evidența statistică a hotărârilor adoptate de Consiliului Judeţean Alba și a 

dispozițiilor emise de președintele Consiliului Judeţean Alba, şi gestionează registrele în format 

electronic cuprinzând  aceste evidenţe;  

 i.) asigură comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor către Prefectul judeţului Alba, instituţiilor, 

autorităţilor sau persoanelor fizice şi juridice interesate, în termenele stabilite de Legea nr. 215/2001 a 

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

 j.) ţine evidența interpelărilor, a propunerilor și solicitărilor formulate în cadrul ședințelor de 

consiliu și urmărește prezentarea răspunsurilor în termenele stabilite; 

 k.) ţine evidența consilierilor județeni și consemnează schimbările survenite în situaţia 

acestora; 

 l.) actualizează Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate în cadrul acestui 

compartiment; 

 m.) înregistrează corespondenţa adresată Consiliului Judeţean Alba, prin programul electronic 

”INFOCET”; expediază corespondența întocmită de direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele 

de specialitate ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

 n.) asigură difuzarea corespondenței, după caz, direcțiilor/serviciilor/ birourilor și 

compartimentelor de specialitate ale aparatului de specialitate al consiliului județean, cărora le-a fost 

repartizată de către conducerea consiliului județean; 

 o.) asigură transmiterea către consiliile locale şi primării a documentelor, circularelor, 

precizărilor primite de la Guvern, ministere, servicii deconcentrate ale ministerelor din judeţ, care 

vizează activitatea acestora; 

 p) asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 r.) furnizează informații cu caracter public privind activitatea si competențele consiliului 

județean şi aparatului de specialitate în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 123/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  

 s.) organizează şi asigură accesul persoanelor fizice sau a reprezentanţilor persoanelor juridice, 

în cadrul compartimentului la “punctul de informare-documentare” pentru consultarea  informaţiilor 

cu caracter public furnizate din oficiu, care privesc activitatea Consiliului Judeţean Alba; 

 ș.) asigură furnizarea informaţiilor pentru organizarea „bibliotecii virtuale“ a Consiliului 

Judeţean Alba pe site-ul Consiliului Judeţean Alba prin punerea la dispoziția Compartimentului 

informatică a colecţiei de informații de interes public; 

t.) asigură publicarea şi actualizarea anuală, prin punerea la dispoziție  Compartimentului 

informatică documentele pe site-ul Consiliului Judeţean Alba a „Buletinului informativ” care cuprind  

informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

ț.) asigură primirea, evidența şi transmiterea spre rezolvare la compartimentele de resort şi la 

instituţiile şi autorităţile competente a petițiilor adresate de cetăţeni Consiliului Judeţean Alba şi 

expediază celor vizaţi răspunsurile; urmăreşte soluţionarea în termen legal a acestora, colaborând în 



acest sens cu celelalte compartimente; întocmește anual un raport privind modul de soluționare a 

petițiilor; 

u.) soluţionează petițiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în competenţa de 

soluționare a serviciului;  

v.) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte, vicepreşedinţi şi 

secretarul judeţului, înregistrează şi urmăreşte rezolvarea problemelor sesizate şi întocmeşte informări 

cu privire la desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul; 

w.) primește și înregistrează cererile persoanelor care solicită în scris informații de interes 

public; redactează răspunsul către solicitant pe baza datelor primite de la 

direcțiile/serviciile/birou/compartimentele de specialitate, împreună cu informația de interes public sau 

cu motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în condițiile legii;  

x.) asigură organizarea evidenței și a circulației răspunsurilor la cererile adresate în scris de 

către persoanele care solicită informații de interes public;  

y.) asigură accesul persoanelor fizice sau juridice la informaţiile de interes public produse 

şi/sau gestionate de Consiliului Judeţean Alba, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

z.) urmăreşte actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi asigură aducerea 

lor la cunoştinţa compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

instituţiilor subordonate, dacă aceste acte normative stabilesc sarcini/atribuţii ce revin consiliului 

judeţean ori instituţiilor subordonate; 

aa.) asigură împreună cu celelalte direcţii de specialitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 

în ceea ce priveste actualizarea Statutului Judeţului Alba; 

bb.) participă la activitatea comisiilor specifice constituite prin dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba sau prin ordin al Prefectului Judeţului Alba; 

cc) întocmeşte Caledarul Târgurilor din Judeţul Alba pe baza datelor comunicate de primăriile 

din judeţ şi asigură aducerea lui la cunoştinţă publică; 

  dd.) în exercitarea atribuţiilor privind iniţierea unor proiecte de hotărâri ale Guvernului în 

domeniul gestionării patrimoniului public al unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Alba, 

îndeplineşte următoarele atribuţii:  

  1. acordă consultanţă unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Alba în domeniul 

gestionării patrimoniului public şi privat local; 

            2.coordonează întocmirea proiectelor de hotărâri ale consiliului local privind modificarea şi/sau 

completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al U.A.T, conform Procedurii 

elaborate şi transmise fiecărui secretar de U.A.T, în parte; 

            3. în vederea întocmirii Notei de Fundamentare şi a proiectului de H.G., solicită U.A.T.-urilor 

transmiterea documentaţiei tehnice cuprinzând: HCL-uri adoptate, Avize de legalitate, Adeverinţe, 

Memorii justificative, extrase de C.F. actualizate cu dreptul de proprietate înscris provizoriu sau 

definitiv în favoarea domeniului public al U.A.T. etc.;  

           4. centralizează documentele primite de la U.A.T.-uri şi întocmeşte proiectele de hotărâri a 

Guvernului şi Nota de Fundamentare; 

            5. la solicitarea U.A.T.-urilor care transmit HCL-uri de modificare şi/sau completare a 

Inventarului proprietăţii publice locale, ca urmare a derulării unor proiecte prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală, întocmeşte adrese (adeverinţe) prin care se confirmă cuprinderea HCL-urilor 

respective într-un viitor proiect de hotărâre a Guvernului, cu specificarea Anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 974/2002, care se modifică şi/sau se completează. 

 ee) în asigurarea activitătilor de protocol, secretariat şi relaţii publice de la cabinetele 

demnitarilor urmăreşte: 

 1. realizarea de activităţi de gestionare corespondență (efectuare de legături telefonice, preluare 

- transmitere mesaje telefonice, clasarea documentelor, descărcarea corespondenţei pe INFOCET după 

repartizare ); 

 2. asigură predarea, primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței prin poșta specială; 

 3. asigură aplicarea sigiliului, a ștampilei cu înscrisul « Preşedinte » pe corespondență şi a 

ştampilelor existente la Cabinet Preşedinte conform procedurilor aplicabile; 



     4. îndeplineşte activităţile de protocol necesare în vederea primirii unor delegaţii de demnitari 

români sau străini, personal diplomatic acreditat în România, oameni de afaceri, reprezentanţi ai 

instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, patronate şi sindicate, presă, 

organizaţii neguvernamentale etc; 

 5. întreţine baza de date pentru corespondenţa protocolară şi corectitudinea datelor necesare 

corespondenţei preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;  

 6. compune şi tehnoredactează corespondenţa protocolară cu ocazia diferitelor evenimente;  

 7. întocmeşte bazele de date cuprinzând conducerile instituțiilor centrale ale statului şi 

consiliile judeţene din țară; 

 ff.) îndeplinește atribuții privind coordonarea activității consiliilor locale comunale, orășenești 

și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean; 

 gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 hh.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 ii.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 jj.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 kk.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale in vigoare; 

 ll.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

  mm.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 nn.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 oo.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 pp.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 

 

CAPITOLUL V  Direcția dezvoltare și bugete 
 

 Art. 22. (1) Direcția dezvoltare și bugete este subordonată unui vicepreședinte nominalizat prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este condusă de un director executiv și un 

director executiv adjunct.   

                  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

directorului executiv adjunct. 

                  (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

  I. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativa a întreprinderilor publice 

  II. Serviciul  accesare şi coordonare proiecte 

  III. Serviciul buget  venituri 

  IV. Compartimentul Contabilitate financiar  

  V. Serviciul achiziții publice și  monitorizarea implementării contractelor 



 

1. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

 

 Art. 23.  (1) Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice este condus de un şef serviciu. 

       (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui  

funcţionar public din cadrul serviciului. 

       (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

  1.    Compartimentul Dezvoltare economică şi programe  

  2.   Compartimentul Dezvoltare rurală  

  3. Compartimentul Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare 

asociaţii de dezvoltare  

 Art. 24. Compartimentul Dezvoltare economică şi programe efectuează următoarele activităţi: 

 a.) urmărește implementarea Strategiei de dezvoltare a Județului Alba și transpunerea 

politicilor economice ale României la nivel județean care vor genera un mediu socio-economic stabil; 

 b.) participă la elaborarea de programe și planuri anuale de dezvoltare economico-socială a 

Județului Alba, corelate cu prioritățile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe 

perioada 2014-2020; 

 c.) organizează evenimente de promovare a mediului economic al Judeţului Alba; 

 d.) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare economica a Judeţului Alba, 

realizează toate activităţile și operaţiunile necesare derulării în bune condiţii a activităţii acestui 

comitet; 

 e.) promovează imaginea și oportunităţile de afaceri, cooperare la nivel local și judeţean prin 

realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la dispoziţie celor 

interesaţi în domeniul de dezvoltare economică a Judeţului Alba; 

 f.) asigură cadrul specific necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie de la 

nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori, pentru a face cunoscute politicile publice 

guvernamentale și ale administraţiei judeţului; colaborează în vederea atragerii investiţiilor în judeţ; 

 g.) participă la elaborarea de programe,  planuri anuale şi de perspectivă economică a Judeţului 

Alba, monitorizează implementarea acestora şi actualizarea lor și efectuează analize cu privire la 

situaţia economică  a Judeţului Alba; 

 h.) propune cuprinderea în programele anuale de investiții ale Județului Alba a unor obiective 

de investiţii, colaborează cu celelalte direcţii/compartimente, în vederea identificării şi obţinerii 

resurselor de finanţare necesare; 

 i.) întocmeşte programul anual de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

pentru bugetul inițial al Județului Alba și ori de câte ori au loc rectificări ale bugetului general al 

Județului Alba; 

 j.) asigură culegerea şi prelucrarea de informaţii şi de date ce sunt necesare cu privire la 

indicatorii de dezvoltare economico-socială a Judeţului Alba pe total şi pe unităţi administrativ 

teritoriale, precum şi pe principalele sectoare de activitate; completează şi actualizează cu acestea baza 

de date; 

k.) efectuează analize cu privire la potențialul economic al Judeţului Alba; 

l.) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.investalba.ro şi materialelor 

de promovare a oportunităţilor de investiţii în Judeţul Alba; 

m.) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

târguri şi alte manifestări din domeniul dezvoltării economice a Judeţului Alba; 

n.) identifică şi promovează oportunităţi de colaborare şi dezvoltare cu societăţi din zonele 

industriale ale Judeţului Alba, în vederea atragerii lor la realizarea obiectivelor economice de 

dezvoltare durabilă, aflate în strategia teritorială de dezvoltare; 

 o.) asigură consiliere de specialitate pentru dezvoltarea activităţilor din domeniul economic, 

pentru sprijinirea investitorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, la solicitarea acestora, precum şi 

pentru consiliile locale din unele zone aflate în proces de restructurare industrială, zone care prezintă 

potenţial de creştere economică; 



 p.) participă la organizarea licitației pentru atribuirea contractelor de furnizare din cadrul 

programului "Lapte-corn", monitorizează derularea contractelor de furnizare a produselor lactate și de 

panificație; 

 q.) întocmește semestrial cererea de plată a ajutorului comunitar pentru furnizarea produselor 

lactate în instituții școlare și dosarul aferent cererii, conform ghidului solicitantului elaborat de APIA;  

 r.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor, respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 t.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ț.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 u.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 v.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 w.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în 

vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 y.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 z.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

  Art. 25. Compartimentul Dezvoltare rurală efectuează următoarele activităţi: 

  a.) urmărește implementarea Strategiei de dezvoltare a Județului Alba și transpunerea 

politicilor economice ale României la nivel județean care vor genera un mediu socio-economic stabil; 

  b.) participă la elaborarea de programe și planuri anuale de dezvoltare economico-socială a 

Județului Alba, corelate cu prioritățile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe 

perioada 2014-2020; 

 c.) colaborează cu structurile teritoriale ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale si 

GAL-uri pentru implementarea programului “LEADER” în Judeţul Alba; 

 d.) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare rurală a Judeţului Alba, realizează 

toate activităţile si operaţiunile necesare derulării în bune condiţiuni a activităţii acestui comitet; 

 e.) promovează imaginea Judeţului Alba, oportunităţile de afaceri şi cooperare la nivel local şi 

judeţean, prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la 

dispoziţie celor interesaţi în domeniul dezvoltării rurale a Judeţului Alba; 

 f.) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, târguri, 

conferinţe, alte astfel de manifestări din domeniul dezvoltării rurale; 

 g.) realizează baze de date necesare în vederea evidențierii potențialului economico-social al 

spațiului rural și monitorizează actualizarea permanentă a acestora; 



 h.) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu autorităţi 

şi comunităţi locale, fermieri, agricultori, comunitatea de afaceri, alţi participanţi la procesul de 

dezvoltare rurală, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a celor trei componente esenţiale ale 

dezvoltării zonelor rurale: progresul economic, dimensiunea socială şi protecţia mediului; 

 i.) asigură şi răspunde de necesarul, contractarea şi distribuirea certificatelor de producător 

necesare  administrațiilor publice locale; 

 j.) răspunde şi verifică documentaţiile depuse pentru finanțarea unor lucrări de construire, 

reparare a lăcașurilor de cult, conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor religioase din 

Județul Alba, urmăreşte modul de justificare a sumelor alocate acestora și fundamenteză proiectele de 

hotărâri în acest sens; 

 k.) fundamentează pe baza propunerilor primite de la Direcția Județeană pentru Agricultură 

Alba proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza 

cărora se calculează veniturile din arendă; 

 l.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor, respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 m.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 n.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 o.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 p.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 q.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

 r.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 s.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

  ș.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

  t.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ț.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 Art. 26. Compartimentul Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare  

asociaţii de dezvoltare efectuează următoarele activităţi: 

 a.) monitorizează și evaluează respectarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate 

în funcționarea întreprinderilor publice la care Consiliul Județean Alba, în calitate de autoritate publică 

tutelară este acționar unic sau majoritar, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari 

ale organelor de administrare și conducere ale întreprinderilor publice; 

 b.) elaborează și publică raportul anual privind politica de acționariat a autorității publice 

tutelare referitor la întreprinderile publice și anume evoluția performanței financiare și nefinanciare 

(reducerea plăților restante, profit), modificările strategice în funcționarea acestora (fuziuni, divizări, 

transformări, modificări ale structurii de capital), politicile economice și sociale implementate (costuri 



sau avantaje), date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi – înlăturarea și prevenirea 

acestora; 

 c.) asigură transparența politicii de acționariat a autorității publice tutelare, conform OUG nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 d.) efectuează analize și informări care vizează obiectivele politicii de acționariat exprimate 

prin scrisoarea de așteptări, evoluția participației statului la întreprinderile publice (privatizare, 

dobândire de noi acțiuni), valoarea  dividendelor repartizate acționarilor, selecția administratorilor și 

execuția mandatului acestora; 

 e.) colaborează și cooperează  permanent cu organizațiile nonguvernamentale (asociații la care 

Consiliul Județean Alba este membru) în scopul inițierii și implementării în comun a unor proiecte de 

interes public județean; 

 f.) monitorizează activitățile și proiectele asociațiilor în care Consiliul Județean Alba este 

membru, activități care vizează dezvoltarea economico-socială a județului; 

 g.) identifică posibilitățile și oportunitățile de realizare a unor parteneriate public/private de 

interes județean; 

 h.) efectuează analize și rapoarte de activitate cu privire la situația economică și financiară a 

asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară şi  a asociaţiilor la care Consiliul Județean Alba este 

membru; 

 i.) redactează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor, respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 j.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 l.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 m.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 n.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 o.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 p.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în 

vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 q.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 s.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Serviciul  accesare şi coordonare proiecte 
 

 Art. 27. (1) Serviciul  accesare şi coordonare proiecte este condus de un șef serviciu. 



               (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega unui  

funcţionar public din cadrul serviciului. 

               (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

    1. Compartimentul Accesare proiecte  

    2. Compartimentul Monitorizare și sustenabilitate  proiecte  

 Art. 28.  Compartimentul Accesare proiecte efectuează următoarele activităţi: 

 a.) întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la nevoile de dezvoltare ale Judeţului 

Alba, identificate de Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate acestuia, autorităţile publice 

locale, societatea civilă şi mediul de afaceri din judeţ; 

 b.) întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă ai căror 

solicitanţi sau parteneri sunt Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate, autorităţile publice 

locale, alte entităţi din domeniul public, non-guvernamental sau privat din judeţ; 

 c.) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a Judeţului 

Alba; 

 d.) participă alături de celelalte judeţe ale Regiunii Centru la elaborarea de strategii regionale 

prin organismele create în acest sens; 

 e.) asigură secretariatul Grupului de lucru judeţean Alba - structură partenerială constituită în 

Judeţul Alba - care, alături de Comitetul Regional de Planificare al Regiunii Centru, are rol consultativ 

în elaborarea Planului de Dezvoltare Regională şi a portofoliului de proiecte la nivelul Regiunii 

Centru. În acest sens, organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce vizează dezvoltarea 

socio-economică a Judeţului Alba, adresate potenţialilor beneficiari ai fondurilor de finanţare 

nerambursabilă; 

 f.) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de finanţare 

nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale 

Consiliului Judeţean Alba, instituţiilor publice subordonate sau, la cerere, a proiectelor autorităţilor 

publice locale, agenţilor economici, producătorilor agricoli, organizaţiilor non-guvernamentale din 

judeţ; 

 g.) concepe şi redactează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile pentru 

proiectele proprii ale Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate. În acest sens, 

colaborează cu alte structuri din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu instituţiile subordonate şi orice 

alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale; 

 h.) centralizează informaţii cu privire la implementarea proiectelor proprii ale Consiliului 

Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut finanţare externă sau naţională; 

 i.) coordonează implementarea proiectelor proprii ale Consiliului Judeţean Alba pentru care 

biroul a aplicat pentru obţinerea finanţării externe sau naţionale şi, după caz, asigură managementul 

acestora; 

 j.) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în 

vederea susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

 k.) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/ contractarea/ implementarea/ 

monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 

 l.) asigură corespondenţa informaţională cu ministerele de resort şi alte structuri 

guvernamentale şi regionale (ex.: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru) responsabile de 

gestionarea fondurilor nerambursabile externe şi interne;  

 m.) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 

 n.) întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate şi le supune aprobării 

Consiliului Judeţean Alba; 

 o.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 p.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 



 q.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 r.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 s.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 ș.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 t.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 ț.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 u.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 v.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 29.  Compartimentul Monitorizare și sustenabilitate  proiecte efectuează următoarele 

activități: 

 a.) centralizează informaţii pentru constituirea bazei de date cu privire la implementarea 

proiectelor proprii ale Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut 

finanţare externă sau naţională; 

 b.) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de 

monitorizare, în funcție de specificul proiectului; 

 c.) elaborează planul semestrial de vizite în teren privind monitorizarea proiectelor; 

 d.) răspunde, monitorizează și asigură sustenabilitatea proiectelor implementate de Serviciul  

Accesare și Coordonare Proiecte precum și altor proiecte implementate de Consiliul Județean Alba; 

 e.) efectuează  vizite de monitorizare în teren a proiectelor;  

 f.) întocmește  Rapoarte de monitorizare privind  progresul proiectelor atât în perioada de 

implementare cât și în perioada de sustenabilitate; 

 g.) centralizează datele obținute în procesul de monitorizare, reflectate în rapoartele de 

monitorizare la sfârșitul perioadei de sustenabilitate a proiectelor; 

 h.) participă la seminarii de pregătire/instruire/formare profesională pe tema sustenabilități 

proiectelor  cu finanţare nerambursabilă; 

 i.) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 

 j.) asigură corespondenţa informaţională cu organisme şi instituții  responsabile de gestionarea 

fondurilor nerambursabile externe şi interne;  

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 l.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu 

acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 m.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 n.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 



 o.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 p.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 q.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 r.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 s.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ș.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

3. Serviciul buget venituri 

 

  Art. 30. (1). Serviciul buget–venituri este condus de un șef serviciu.  

    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui  

funcţionar public din cadrul serviciului. 

     (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

    1. Compartimentul Buget  

    2. Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită  

 Art. 31.  Compartimentul Buget efectuează următoarele activităţi: 

 a.) fundamentează propuneri referitoare la proiectul bugetului propriu al Judeţului Alba şi al 

bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba;  

 b.) fundamentează și elaborează bugetul general al Judeţului Alba conform clasificaţiei 

bugetare; 

 c.) elaborează propunerea de defalcare pe trimestre a bugetului anual aprobat, pentru activitatea 

proprie și  instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alb; 

 d.) asigură întocmirea în format electronic, pe baza bugetelor repartizate și aprobate în 

condițiile legii, a bugetelor individuale si transmiterea acestora în sistemul național de raportare 

FOREXEBUG, administrat de Ministerul Finanțelor Publice; 

 e.) urmăreşte şi verifică execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 f.) analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de rectificare a bugetului 

propriu al Judeţului Alba şi bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 g.) analizează, întocmește documentația și prezintă spre aprobare propunerile fundamentate ale 

ordonatorilor terţiari de credite privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar 

inclusiv între programele aceluiași capitol precum şi virările de credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificației bugetare; 

 h.) analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a 

cheltuielilor pe următorii 3 - 5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe obiective şi 

ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu al Județului Alba, cât şi pentru instituţiile publice de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 i.) fundamentează şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectele de hotărâre privind 

repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor și/sau cotelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, în conformitate cu legislația finanțelor publice locale şi prevederile legii anuale a 

bugetului de stat; 

 j.) verifică, centralizează și transmite la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba la 

termenele stabilite, trimestrial şi anual situaţiile financiare centralizate  ale aparatului de specialitate şi 

ale ordonatorilor terţiari de credite;  

 k.) întocmeşte lucrări referitoare la contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar; 



 l.) întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la execuția bugetelor pe cele două secțiuni: 

funcționare și dezvoltare;   

 m.) urmărește constituirea și elaborează propuneri pentru utilizarea excedentului bugetar pentru 

finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 

 n.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba notele de 

fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul Judeţului Alba, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 o.) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de 

învăţământ special din judeţ; 

 p.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba deschiderea, 

repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în buget în limita creditelor 

bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse 

anterior la dispoziţie; 

 q.) urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente planurilor urbanistice generale si  

regulamentelor de urbanism, precum şi lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de construire a 

băncilor de date urbane şi întocmeşte ordinele de plată pentru decontarea acestora; 

 r.) întocmește şi supune spre aprobare  propuneri privind repartizarea pe unităţi administrativ 

teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masă; 

 s.) întocmește și prezintă  la Trezoreria Statului, la începutul fiecărui an bugetar și ori de câte 

ori se efectuează rectificări bugetare ”Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru 

investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ........................."; 

 ș.) întocmește și prezintă în vederea obținerii avizului de la Trezoreria Statului "Proiectul de 

angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de ........."; 

 t.) analizează notele justificative de solicitare de subvenţii şi alocaţii bugetare şi îndeplineşte 

procedurile de finanţare şi de plată a unităţilor subordonate, unităţilor de învățământ special din 

Județul Alba, a contribuţiilor aferente personalului neclerical; 

 ț.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză de către 

compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile prezentate la viză de 

control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză; 

 u.) efectuează operațiunile de plăți fără numerar în baza facturilor emise de furnizori conform 

programului de lucrări aprobat și a contractelor încheiate, pentru drumurile şi podurile judeţene; 

 v.) elaborează calcule privind nivelul cheltuielilor și evoluţiile acestora în perspectivă, pentru 

acţiunile finanţate din bugetul local; 

 w.) asigură publicarea și actualizarea pe pagina de internet a proiectului de buget,  bugetului, a 

situațiilor financiare, a programului de investiții publice și a altor situații prevăzute de lege; 

 x.) fundamentează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern)  pentru obţinerea 

de surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru 

Judeţul Alba; 

 y.) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează 

pentru implementarea şi monitorizarea acestora; 

 z.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 aa.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 bb.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea 

implementării contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau 

lucrări /achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit 



legislaţiei în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului 

judeţean; 

 cc.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 dd.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale în vigoare; 

 ee.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislaţiei în vigoare; 

 ff.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 gg.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 hh.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ii.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 32.  Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită efectuează 

următoarele activități: 

 a.) stabilește, constată, controlează, urmărește și încasează taxele și tarifele datorate bugetului 

propriu al Județului Alba; 

 b.) elaborează și supune spre aprobare documentația privind calculul și stabilirea taxelor și 

tarifelor locale datorate bugetului propriu al Județului Alba și al unităților subordonate, potrivit legii și 

competențelor stabilite și, totodată,  asigură  actualizarea acestora, după caz;  

 c.) răspunde de exploatarea şi dezvoltarea bazei de date  privind veniturile Judeţului Alba 

precum și de preluarea în sistemul informatic a informaţiilor din dosarele fiscale; 

 d.) ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de taxe și tarife locale, urmărește 

modul de încasare a veniturilor și ia măsuri de remediere a cauzelor de execuție necorespunzătoare; 

 e.) urmăreşte termenele scadente ale obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare prevăzute 

în contracte sau în actele normative  care le reglementează şi calculează majorările de întârziere 

datorate de către debitori; 

 f.) înregistrează, în baza extraselor de cont, sumele încasate de la persoanele fizice sau juridice 

în vederea întocmirii lunare a balanței de verificare analitice și sintetice pentru conturile de venituri; 

 g.) face propuneri de rectificare a veniturilor din bugetul propriu al Județului Alba, în funcție 

de gradul de realizare al acestora; 

 h.) înregistrează sumele de încasat și urmărește încasarea acestora pe baza contractelor de 

concesiuni și închiriere, contractelor de utilizare/ocupare  a zonei drumurilor și podurilor județene, 

aflate în administrarea Consiliului Județean Alba; 

 i.) întocmește și eliberează facturi fiscale pentru eliberarea autorizațiilor de construire, 

certificate de urbanism, acord prealabil de amplasare și acces la drum, autorizație de amplasare și 

acces la drum,  licențe de traseu, tarif  de utilizare a zonei drumurilor județene, tarif pentru ocuparea 

suprafețelor din zona drumurilor județene, concesiuni, etc.; 

 j.) întocmeşte toate documentele necesare activităţii de executare silită: înștiințări de plată, 

somaţii de plată, titluri executorii, adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti la 

unităţile de trezorerie a statului şi unităţile bancare; 

 k.) asigură efectuarea de analize și sinteze privind urmărirea și încasarea veniturilor, asigură 

evidența execuției veniturilor proprii cât și a veniturilor cu destinație specială; 

 l.) virează din sumele încasate, reprezentând taxe pentru eliberarea autorizațiilor de construire 

și certificatelor de urbanism, cota de 50% din aceste sume, ce revine potrivit legii, unităților 

administrativ teritoriale pe raza cărora se vor realiza investițiile; 

 m.) întocmește Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale, 

Subregistrul datoriei publice locale garantate; 



 n.) întocmeşte şi transmite lunar  Direcţiei Generale de Trezorerie şi Datorie Publică din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice formularele de raportare privind împrumutul consiliilor locale de la 

BEI (SAMTID) precum şi formularele de raportare privind datoria publică a Consiliului Judeţean 

Alba; 

 o.) urmăreşte execuţia creditului bancar contractat de către Consiliul Judeţean Alba, pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean; 

 p.) întocmeşte ordinele de plată către Ministerul Finanţelor Publice pentru plata dobânzii 

corespunzătoare tragerilor consiliilor locale la împrumutul BEI destinat Proiectului de dezvoltare a 

infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România – SAMTID; 

 q.) întocmeşte ordinele de plată către unitățile bancare  pentru  plata ratelor de capital, plata 

dobânzilor şi comisioanelor privind finanţarea rambursabilă contractată direct pentru finanţarea unor 

obiective de investiţii de interes judeţean; 

 r.) asigură publicarea și actualizarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba pe 

întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, a documentelor prevăzute de lege; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 t.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ț.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 u.)  asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale in vigoare; 

 v.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 w.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 y.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 z.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

 

4.  Compartimentul Contabilitate-financiar 

 

 Art. 33.  Compartimentul Contabilitate-financiar efectuează următoarele activități: 

 a.) înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, facturile primite de la furnizori  

precum și toate plățile efectuate către aceștia și către alți beneficiari (salariați, instituții/autorități 

publice, asociații, cluburi sportive, unități de cult și alte entități publice sau private), pe surse de 

finanţare; 

 b.) urmărește încadrarea plăților în prevederile contractelor/comenzilor încheiate cu furnizorii 

de servicii, de produse, de lucrări, după caz;  



 c.) înregistrează în contabilitate toate mișcările (transferuri, consumuri, ieșiri din gestiune, 

intrări în gestiune pe alte căi decât prin achiziții, etc) de imobilizări corporale şi necorporale, obiecte 

de inventar, stocuri, bonuri valorice, etc; 

 d.) înregistrează în contabilitate operațiunile economice și financiare rezultate din relațiile cu 

debitorii, creditorii, instituțiile de credit, trezoreria statului precum și autoritățile de 

management/autoritățile de certificare și plată/agențiile de plăți care gestionează fondurile externe 

nerambursabile; 

 e.) înregistrează în contabilitate operațiunile de închidere a exercițiului financiar și stabilirea 

rezultatului execuției bugetare; 

 f.) organizează o evidență contabilă  distinctă pentru fiecare proiect finanțat din fonduri externe 

nerambursabile;  

 g.) înregistrează în evidența extracontabilă angajamentele bugetare și legale precum și 

ordonanțările de plată; 

 h.) verifică documentele justificative anexate la ordonanțarea de plată și întocmește toate 

ordinele de plată către trezorerie precum și toate CEC-urile pentru ridicare de numerar pe clasificația 

bugetară aprobată;  

 i.) verifică documentele justificative și întocmește instrumentele de plată/ridicare numerar 

pentru operațiunile derulate prin băncile comerciale; 

 j.) verifică zilnic extrasele de cont şi registrul de casă, precum şi documentele justificative 

anexate acestora; 

 k.) înregistrează zilnic în sistem informatic operațiunile de încasări și plăți în lei și/sau valută 

prin casierie, asigură depunerea în termen la Trezoreria Statului a sumelor încasate prin casă, a 

drepturilor neridicate sau necuvenite; 

 l.) înregistrează în Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente 

Bugetare) toate angajamentele legale, bugetare precum și creditele bugetare rezervate și recepțiile, la 

începutul anului, trimestrial sau la fiecare rectificare bugetară; 

 m.) verifică zilnic notificările apărute în Sistemul național de raportare – ForExeBug, precum și 

eventualele plați eronate sau blocaje apărute în Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control 

Angajamente Bugetare);  

 n.) întocmește Notele contabile de încasări și plăți pentru plățile/încasările eronate și notificate 

prin Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente Bugetare);  

 o.) organizează şi efectuează, împreună cu persoanele desemnate de conducerea instituției, 

inventarierea anuală a patrimoniului, verifică și înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii; 

 p.) verifică execuția plăților și cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificației bugetare, urmărind 

încadrarea acestora în limitele bugetare aprobate; 

 q.) urmărește și verifică modul de utilizare și justificare a avansurilor acordate furnizorilor; 

 r.) înregistrează şi urmărește constituirea garanțiilor materiale pentru funcțiile de gestionari; 

 s.) verifică deconturile de cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în interes de serviciu în 

țară/străinătate de către salariați și consilierii județeni; 

 ș.) gestionează bonurile valorice pentru carburanți și verifică justificarea acestora urmărind 

încadrarea consumului de carburanți în limitele aprobate; 

 t.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba 

Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba și instituţiile subordonate;  

 ț.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba 

situațiile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2941/2009, pentru activitatea proprie 

și instituţiile subordonate; 

 u.) întocmeşte trimestrial și anual, în conformitatea cu normele legale în vigoare, Situațiile 

financiare cu anexele aferente și Raportul explicativ al posturilor din bilanț pentru activitatea proprie; 

 v.) verifică lunar concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, 

de plăți efectuate și de disponibilități din evidența proprie, cu cele înscrise în extrasele de cont; 



 w.) asigură relația cu Trezoreria municipiului Alba Iulia sau cu băncile comerciale, după caz, 

pentru depunerea și ridicarea documentelor de plată, a extraselor de cont, a numerarului, cumpărarea 

sau vânzarea de valută pentru efectuarea operațiunilor în valută; 

 x.) întocmește, editează în format scris și/sau electronic și păstrează registrele de contabilitate 

obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar și Registrul cartea mare; 

 y.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză de către 

compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile prezentate la viză 

de control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză; 

 z.) verifică periodic cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba corectitudinea fișei 

fiscale a obligațiilor de plată către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale; 

 aa.) verifică lunar soldurile conturilor contabile din balanța analitică; 

 bb.) participă la lucrările pregătitoare de întocmire/rectificare a bugetului de venituri și 

cheltuieli; 

 cc.) asigură actualizarea bazei de date din programul SIMTAX cu monografia contabilă; 

 dd.) efectuează lunar transferul notelor contabile din programul SIMTAX și verifică 

corectitudinea acestora;  

 ee.) participă la întocmirea dosarului cererii de plată către Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură în vederea obținerii subvenției pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare în cadrul 

Programului guvernamental  ”cornul și laptele”;  

 ff.) răspunde solicitărilor de informații în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; 

 gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 hh.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 ii.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 jj.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 kk.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale în vigoare; 

 ll.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 mm.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 nn.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 oo.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 pp.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 

5.  Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

 

 Art. 34. (1)  Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor, este condus 

de un şef serviciu. 



    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar din cadrul serviciului. 

            (3) Serviciul achiziţii publice şi monitorizare implementare contracte  efectuează 

următoarele activităţi: 

a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

b.) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor 

publice; 

c.) elaborează documentaţia de atribuire/documentaţia de concurs şi documentele-suport: pe 

baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de 

compartimentele de specialitate şi, împreună cu acestea, stabilesc criteriile de calificare şi selecţie şi 

criteriul de atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

d.) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice; 

e.) aplică,  finalizează şi răspunde de derularea procedurilor de atribuire potrivit legislaţiei în 

vigoare,  cu sprijinul celorlalte compartimente; 

f.) realizează şi răspunde de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări /achiziţiile directe 

pentru autoritatea contractantă Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, prin intermediul catalogului 

electronic publicat în SEAP, respectând legislaţia în vigoare,  cu sprijinul celorlalte compartimente; 

g.) ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale 

de achiziţii publice,  monitorizează portofoliul de procese de achiziţie la nivel de autoritate 

contractantă şi informează  conducerea, la cererea acesteia; 

h.) iniţiază, urmăreşte, finalizează instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică  respectiv,  acordul cadru, sistemul dinamic de achiziţii  şi licitaţia 

electronică, respectând legislaţia în vigoare în domeniu; 

i.) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

j.) transmite sau pune la dispoziţia Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, Curţii de Conturi, instanţelor judecătoreşti sau a oricăror 

organe cu competenţe legale, în termenele legale şi/sau în termenele solicitate, documente relevante, 

documente prevăzute de legislaţia specifică spre verificare, rapoarte, date, puncte de vedere, 

raspunsuri, înscrisuri doveditoare etc. referitoare la achiziţiile publice sau orice alte informaţii pe care 

aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor lor; 

k.) păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor declarate de participanţii la consultare ca 

fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, iar pe parcursul 

desfăşurării procesului de evaluare păstrează confidenţialitatea asupra conţinutului 

ofertelor/solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către 

candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire; 

l.) întocmeşte, respectând legislaţia în vigoare, în colaborare cu Serviciul juridic-contencios şi 

cu celelalte compartimente de specialitate, proiecte de contracte de achiziţie publică de furnizare a 

produselor, de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrărilor, proiecte de contracte de concesiune, 

proiecte de acorduri-cadru /proiecte de contracte subsecvente şi proiecte de acte adiţionale; 

m.) propune, prin referat de specialitate, componenţa  comisiilor de evaluare iar, dacă e cazul,  

desemnarea specialiştilor externi, numiţi experţi cooptaţi şi redactează dispoziţia preşedintelui 

consiliului judeţean; 

n.) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Judeţului Alba, ale Consiliului 

Judeţean Alba, ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în raporturile acestuia cu autorităţile 

publice, instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, a 

acordurilor cadru sau în căile de atac, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară;  

o.) în colaborare cu Serviciul juridic-contencios identifică şi adoptă măsuri de remediere;  

poate asigura pe baza şi în limita mandatului de reprezentare dat de președintele Consiliului Judeţean 

Alba, reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba ale Consiliului 



Judeţean Alba, ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba la instanţele judecătoreşti, la organele de 

urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii 

publice şi alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat potrivit împuternicirii exprese; 

duce la îndeplinire măsurile dispuse de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanţa 

judecătorească competentă; 

p.) monitorizează, pe baza informaţiilor/documentelor comunicate de compartimentele de 

specialitate, implementarea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ sub următoarele aspecte: valoarea contractului, durata 

contractului, durata de execuţie a contractului, modificări ale contractului survenite prin încheierea 

actelor adiţionale, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, procesele verbale de recepţie, 

plăţile efectuate, documentele constatatoare, precum şi orice alte elemente ce vor fi stabilite ulterior, 

fără a monitoriza aspecte economice, tehnice, practice, juridice  sau de altă natură care sunt de 

competenţa compartimentelor de specialitate; 

q.) certifică pentru conformitate cu originalul, prin aplicarea ştampilei personalizate, copiile 

documentelor curente create şi deţinute de SAPMIC, a dosarelor de achiziţie publică depuse de 

ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică,  precum şi a celor predate la arhivă; 

r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în SAPMIC într-un registru unic de 

corespondenţă. Documentele create în cadrul SAPMIC vor fi semnate de persoana care le întocmeşte, 

şeful de serviciu, directorul executiv/directorul executiv adjunct, după caz şi de preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba; 

s.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale in vigoare; 

ș.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislaţiei în vigoare; 

t.) acordă asistenţă de specialitate în domeniul achiziţiilor publice, consiliilor locale, 

instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, la cererea acestora; 

ț.) propune preşedintelui Consiliului Judeţean Alba măsuri, proceduri, instrumente de lucru 

necesare pentru buna desfăşurare a serviciului; 

u.) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba, dispoziţii 

ale preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, precum şi orice alte atribuţii în domeniul achiziţiilor 

publice, potrivit legislaţiei specifice. 

 

Capitolul VI Direcția Gestionarea patrimoniului 

 

  Art. 35. (1) Direcția Gestionarea patrimoniului  este subordonată unui vicepreședinte 

nominalizat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este condusă de un director 

executiv.    

          (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

directorului direcției dezvoltare și bugete. 

                 (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

  I.    Serviciul Administrarea domeniului public și privat 

  II.  Compartimentul Informatică  

  III. Serviciul Turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

 

1. Serviciul Administrarea domeniului public și privat 

 

 Art. 36. (1) Serviciul administrarea domeniului public și privat este condus de un șef serviciu. 

    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcționar public din cadrul serviciului. 

                (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

 1. Compartimentul Programe, lucrări, întreţinere drumuri  

 2. Compartimentul Siguranța circulației  

 3. Compartimentul Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă  



 Art. 37 Compartimentul Programe, lucrări, întreţinere drumuri efectuează următoarele 

activități: 

 a.) pune în executare legile și celelalte acte normative specifice activității de administrare, 

întreținere, reparare și modernizare a bunurilor din domeniul public și privat al Județului Alba; 

 b.) urmărește modul de respectare a legislației în domeniul rețelei rutiere, de către persoanele 

fizice și juridice conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 c.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea rețelei de 

drumuri județene, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţilor;  

 d.) întocmește și actualizează cartea tehnică a drumurilor și podurilor județene; 

     e.) întocmește anual, starea de viabilitate a drumurilor și podurilor județene; 

     f.) colaborează cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale la organizarea și 

efectuarea recensământului circulației pe drumurile publice, județene și comunale asigurând 

fundamentarea datelor ce justifică necesitatea și oportunitatea lucrărilor de drumuri; 

     g.) analizează și face propuneri privind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor 

(clasificări drumuri); 

     h.) realizează, în colaborare cu alte compartimente activităţile aferente publicității imobiliare a 

drumurilor judeţene; 

     i.) investigarea, expertizarea și urmărirea rețelei de drumuri județene în vederea stabilirii stării 

tehnice a acesteia; stabilește necesarul de servicii și lucrări de întreținere curentă, periodică și reparații 

curente ale drumurilor județene; 

     j.) asigură și întocmește informări privind starea tehnică a drumurilor și podurilor județene, în 

vederea fundamentării programelor anuale de lucrări;  

 k) întocmește programele anuale și lunare pentru serviciile și lucrările de întreținere curentă, 

periodică și reparații curente ale drumurilor județene; 

     l.) urmărește în teren, verifică şi răspunde de execuția  serviciilor și lucrărilor de întreținere și 

reparare a drumurilor și podurilor județene; 

     m.) întocmește proiectul planului operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea 

înzăpezirii drumurilor județene, pe perioada de iarnă;  

     n.) urmărește, verifică și răspunde de serviciile de deszăpezire; 

     o.)  monitorizează modul de derulare a contractelor de servicii de deszăpezire pe perioada de 

iarnă și a lucrărilor de întreținere curentă, periodică și reparații curente pe perioada de vară; 

     p.) propune și fundamentează, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, 

necesarul de fonduri pentru lucrările de investiții (reparații capitale) pe drumurile județene ce urmează 

a se realiza din diferite surse de finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea 

acestora; 

     r.) întocmește și propune programe pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice  

(expertize, studii,  proiecte tehnice, etc.) privind serviciile pregătitoare lucrărilor la drumurile județene; 

     s.) întocmește și propune programele de lucrări de investiții și reparații capitale a drumurilor de 

interes județean; 

     ș.) asigură promovarea, implementarea proiectelor privind construirea, modernizarea și 

consolidarea rețelei de drumuri în conformitate cu legislația în vigoare; 

 t.) verifică şi răspunde de execuția lucrărilor de construire, modernizare și consolidare a 

drumurilor și podurilor prin servicii de dirigenție de șantier;  

 ț.) organizează, participă şi răspunde de recepția la terminarea lucrărilor și de recepția finală la 

expirarea perioadei de garanție, asigură secretariatul comisiei de recepție, întocmirea actelor prevăzute 

de lege și urmărește şi răspunde de executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție; 

 u.) fundamentează, propune și implementează proiecte cu finanțare europeană; 

 v.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 



 x.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 z.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 y.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

    q.)   elaborează documentații tehnico-economice pentru lucrările de reparații curente și reparații 

capitale pentru drumurile și podurile județene; 

 w.)  asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale in vigoare; 

 aa.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislaţiei în vigoare; 

 bb.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 cc.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 dd.)  efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ee.)   îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

 Art. 38. Compartimentul Siguranța circulației efectuează următoarele activități: 

 

 a.) controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu 

vehicule a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime 

admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 și 3 la O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu 

autorizaţie specială de transport, eliberată de administratorul drumului, dacă este cazul, în condiţiile 

stabilite prin reglementări specifice, emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată 

contravenţiile şi aplică sancţiuni persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă 

prevederile legale în domeniu; 

     b) asigură mentenanța softului echipamentului de control printr-o colaborare continuă cu 

instituția de profil, studierea legislației în vigoare și întocmirea tuturor demersurilor legale în scopul 

asigurării metrologice și a celorlalte mijloace conexe care deservesc direct echipamentele de control, 

necesare utilizării acestora pentru constatarea respectării reglementărilor privind sarcinile maxime 

admise pe drumurile publice ale vehiculelor rutiere; 

 c.) eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 

funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 

parcursă; 

 d.) controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea 

în siguranţă a traficului; 

    e.) răspunde şi întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare 

(ocupare) a zonei drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri 

publicitare; 

    f.) propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 



    g.) asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile 

şi podurile judeţene, avizată de poliția rutieră; 

   h.) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea 

compartimentului; 

    i.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

   j.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

   k.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea 

implementării contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau 

lucrări /achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit 

legislaţiei în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului 

judeţean; 

   l.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

   m.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale în vigoare; 

   n.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislaţiei în vigoare; 

   o.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, cu Serviciul Poliției Rutiere Alba și cu instituțiile/societăţile  subordonate 

sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

   p.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

   r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

  s.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

Art. 39. Compartimentul Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

efectuează următoarele activități: 

 

a.) ţine evidenţa bunurilor care fac parte din domeniul public şi privat al Judeţului Alba şi 

asigură respectarea procedurilor legale privind completarea inventarelor, transmiterea/cuprinderea 

unor bunuri din/în domeniul public sau privat al Judeţului Alba în/din domeniul public sau domeniul 

privat al altor unităţi administrativ–teritoriale sau în/din domeniul public al statului; 

b.) fundamentează propunerile şi condiţiile de dare în administrare sau folosinţă gratuită, de 

închiriere sau concesionare, respectiv de vânzare a bunurilor din proprietatea privată a Judeţului Alba, 

precum şi de cumpărare, pe bază de raport de evaluare, a unor bunuri; 

c.) răspunde şi organizează, în condiţiile legii, procedurile de licitaţii pentru închirierea sau 

concesionarea, respectiv pentru vânzarea unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Alba; 

d.) asigură încheierea, modificarea, respectarea sau rezilierea după caz, a contractelor de 

administrare sau folosinţă gratuită, de închiriere sau concesionare a bunurilor din proprietatea privată a 

Judeţului Alba; 

           e.) supune aprobării documentațiile de înstrăinare a bunurilor din domeniul privat al Județului 

Alba, realizarea de schimburi, dezlipirea imobilelor aflate în stare de indiviziune, precum și a 

celorlalte operațiuni privind regimul de publicitate imobiliară; 

           f.) inventariază anual patrimoniul public şi privat al Județului Alba; 



 g.) face propuneri pentru executarea unor lucrări de reparaţii, întreţinere sau investiţii asupra 

unor imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi urmăreşte modul de întreţinere a 

imobilelor date în administrare, folosinţă gratuită, închiriate sau concesionate; 

h.) răspunde şi asigură activitatea de urmărire a lucrărilor de investiții și reparaţii la obiectivele 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi la cele din patrimoniul public şi privat al Judeţului 

Alba şi care au fost date în administrare, folosinţa gratuită, concesionate şi/sau închiriate; 

i.) întocmește cartea tehnică a obiectivelor de investiții și o completează în perioada de 

exploatare; 

j.) realizează, în colaborare cu alte compartimente activităţile aferente publicității imobiliare a 

bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Alba şi de înregistrare a valorii contabile, 

ca urmare a evaluării acestora; 

k.) participă la acţiuni de predare-preluare a bunurilor din şi în patrimoniul public şi privat al 

Judeţului Alba; 

l.) participă la acţiuni de recepţie şi casare a unor bunuri din domeniul public şi privat al 

Judeţului Alba; 

m.) asigură punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, atât pe durata elaborării proiectului 

lucrării cât și pe durata realizării lucrării; 

n.) întocmește documentaţia de specialitate pentru proiecte de hotărâri şi dispoziţii referitoare la 

domeniul public şi privat al Judeţului Alba, participă la şedinţele de comisii; 

o.) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba şi a dispoziţiilor 

preşedintelui acestuia, în domeniul administrării patrimoniului Judeţului Alba; 

p.) depune anual declaraţiile de impunere pentru clădiri și terenuri din patrimoniul public şi 

privat al Judeţului Alba; 

q.) urmăreşte depunerea declaraţiilor de impunere de către instituţiile publice subordonate care 

au în administrare, concesionare, închiriere clădiri şi terenuri din patrimoniul public ori privat al 

Judeţului Alba; 

r.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

s.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu 

acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

ş.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 t.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ închiriere/de muncă/ management, etc. iniţiate; 

  ţ.) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acesteia; 

  u.) pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de 

implementare a strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice judeţene spre aprobare; 

  v.) pregăteste şi transmite rapoarte de activitate la Instituţia Prefectului, Unitatea centrală de 

monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi 

programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, dupa caz; 

w.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale în vigoare; 

x.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislaţiei în vigoare; 



z.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

z.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

aa.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

bb.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Compartimentul Informatică 

 

Art. 40. Compartimentul Informatică efectuează următoarele activități: 

a.) asigură şi răspunde de întocmirea și punerea în aplicare a programului de informatizare pe 

baza nevoilor Consiliului Judeţean Alba şi a normelor legale; 

b.) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de 

specialitate, sistemul informatizat al Consiliului Judeţean Alba şi formulează propuneri privind 

informatizarea unor activităţi şi/sau îmbunătățirea aplicațiilor utilizate; 

c.) stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi 

compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba pentru a fi cuprins în lista de 

investiţii anexă la bugetul propriu al Judeţului Alba; 

d.) asigură şi răspunde de întreţinerea echipamentelor IT din dotarea Consiliului Judeţean Alba 

în limita competenţelor; 

e.) întocmește și actualizează cartea tehnică a fiecărui echipament IT; 

f.) întreţine bazele de date, aplicațiile, serverele şi toate echipamentele IT din dotarea 

Consiliului Judeţean Alba şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator; 

g.) asigură şi răspunde de securitatea datelor din sistem; 

h.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

i.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu 

acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

j.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

k.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

l.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

m.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

n.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

o.) restricţionează şi/sau monitorizează accesul la site-uri considerate periculoase sau de 

phising  pentru a putea astfel garanta securitatea sistemului informatic al Consiliului Judeţean Alba; 

p.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 



q.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

r.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

3. Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ 

 

Art. 41.  (1) Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ este condus de un șef 

serviciu. 

       (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar din cadrul serviciului. 

       (3) Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ efectuează următoarele 

activități: 

a.) îndeplinește lucrările aferente inventarierii resurselor turistice, administrează registrele 

locale ale patrimoniului turistic şi transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice datele solicitate, în vederea centralizării şi includerii acestora în Registrul General al 

Patrimoniului Turistic; 

b.) inițiază proiecte de dezvoltare a turismului, în vederea promovării lor prin Programul anual 

de dezvoltare a turismului;  

c.) sprijină autoritățile publice locale în întocmirea documentaţiilor tehnico-economice privind 

atestarea staţiunilor turistice; 

d.) participă la pârtiilor de schi;  

e.) desfășoară activități pentru punerea în valoare a potențialului turistic și pentru respectarea 

normelor de protecție a acestora;  

f.) inițiază și propune parteneriate cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale în vederea 

promovării măsurilor de dezvoltare a turismului în Judeţul Alba; 

g.) colaborează și coordonează cu centrelor de informare şi dezvoltare turistică în ceea ce 

privește promovarea turistică a județului Alba ; 

h.) participă în comisiile de licitaţii pentru achiziţionarea serviciilor, lucrărilor sau produselor 

specifice domeniului de activitate al serviciului; 

i.) iniţiază şi sprijină proiecte de promovare a artei, culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a 

meşteşugurilor şi artei populare autentice, în scopul păstrării specificului zonal, a diversităţii şi 

identităţii etnoculturale; 

j.) sprijină, în condiţiile legii, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare în domeniul 

turismului, culturii, artei și științei asigură editarea şi difuzarea materialelor informative şi de 

promovare a potențialului turistic și a moştenirii culturale, artistice și științifice, potrivit obiectului de 

activitate; 

k.) coordonează și asigură participarea și reprezentarea Județului Alba la expozițiile şi târgurile 

naționale și internaționale; 

l.) asigură monitorizarea activității instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean 

Alba; 

m.) participă la elaborarea proiectelor regulamentelor de organizare și funcționare ale 

instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Alba, a proiectelor contractelor de 

management ale managerilor acestora și asigură monitorizarea lor; 

n.) participă în comisiile de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de 

management la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

o.) participă în comisiile de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

p.) asigură, conform legislației în vigoare, condiţiile necesare pentru organizarea şi 

desfășurarea activităților sportive destinate tinerilor; 

   q.) propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu structurile asociative de tineret, 

cu alte instituţii, structuri guvernamentale sau neguvernamentale în vederea elaborării de programe 

pentru tineret care să contribuie la: 



► dezvoltarea responsabilității personale a tinerilor, iniţiativei, a solidarității și a 

spiritului civic; 

► stimularea participării active a tinerilor în procesul decizional; 

► creşterea spiritului de iniţiativă, solidaritate şi antreprenorial al tinerilor; 

► dezvoltarea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală 

a tinerilor; 

► prevenirea și diminuarea delicvenței în rândul tinerilor; 

  r.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

ș.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

t.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

ț.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

u.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

v.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

w.) participă în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului 

propriu și, la solicitare, din cadrul instituțiilor subordonate sau a primăriilor din județ; 

x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

y.) colaborează cu ministerele de resort, cu instituțiile publice deconcentrate și autoritățile 

publice locale sau județene, după caz, precum și cu alți actori, în limita legii și a mandatului primit din 

partea conducerii Consiliului Județean Alba; 

z.) participă la grupurile de lucru constituite la nivelul județului Alba în vederea elaborării 

documentelor strategice și de politici publice sectoriale, precum și în cele pentru monitorizarea 

implementării acestora, în baza dispoziției președintelui Consiliului Județean Alba sau a mandatului 

primit din partea conducerii. 

aa.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

bb.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

Capitolul VII Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism 

 

Art. 42.(1) Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism este subordonată unui vicepreședinte 

nominalizat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este condusă de Arhitectul şef.  

                 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcționar public din cadrul direcției. 

            (3) Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism are următoarea structură funcţională: 

 I. Compartimentul Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control    

 II. Compartimentul Urbanism, avizare, autorizare  



 III. Compartimentul Arii protejate  

              IV. Biroul Programe şi proiecte mediu  

Art. 43. Compartimentul Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control  

îndeplineşte urmatoarele activităti: 

a.)  răspunde de punerea în executare a prevederilor legale în domeniul amenajării teritoriului, 

cadastrului și gestiunii localităților; 

b.)   asigura corelarea strategiei de dezvoltare integrata a judetului cu planul de amenajare a 

teritoriului judetean; 

c.)  organizeaza procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului judetean si le 

supune aprobarii consiliului judetean; 

d.) coordoneaza elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale si elaborarea 

strategiilor de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana pe care le supune aprobarii 

consiliului judetean, in baza referatului tehnic al arhitectului-sef; 

 e.) coordonează activitatea autorităților publice locale în domeniul urbanismului și acordă 

asistența tehnică de specialitate primarilor în vederea stabilirii orientărilor generale privind dezvoltarea 

urbanistică a localităților; 

f.)   propune asocierea, in conditiile legii, a judetului, cu comunele si orasele interesate; 

g.) asigură secretariatul Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

h.)  convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism; 

 i.)  răspunde şi verifică documentațiile de urbanism, amenajare a teritoriului ce urmează a fi 

supuse avizării sau aprobării potrivit competențelor legale, sub aspectul: 

► respectării prevederilor legale referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap; 

► protejării și punerii în valoare a patrimoniului natural, cultural și construit; 

► utilizării eficiente a terenurilor în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; 

► calității cadrului construit, amenajat și plantat; 

► prevederii măsurilor de protejare a localităților împotriva dezastrelor naturale. 

j.)  răspunde şi redactează avizul arhitectului șef pe baza fundamentării din punct de vedere 

tehnic a Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului și urbanism și în baza avizelor emise 

anterior  pentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului; 

k.)  redactează, eliberează şi răspunde de avizele de initiere necesare elaborării Planurilor 

Urbanistice Zonale pentru consiliile locale care nu dispun de structuri de specialitate, în vederea 

avizării acestora în Comisia tehnică județeană de amenajare a teritoriului și urbanism; 

l.)  asigură informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare 

a teritoriului a caror aprobare revine Consiliului judetean Alba, conform Ordinului ministrului 

dezvoltării regionale și turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 

și urbanism, precum și în conformitate cu ”Regulamentul local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism”; 

m.) întocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile privind elaborarea 

Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism în vederea accesării de fonduri 

pentru finanțare; 

n.) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și 

Inspectoratului Regional în Construcţii Centru - Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii Alba 

situatiile cu privire la evidenta si actualizarea documentațiile de amenajarea teritoriului si urbanism; 

o.) pentru documentațiile proprii de urbanism și amenajarea teritoriului, urmărește obținerea 

avizelor necesare și aprobarea acestora; 

p.) gestionează documentațiile tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului realizate din 

fonduri proprii, precum și cele supuse avizării în Comisia tehnică județeană de amenajare a 

teritoriului și urbanism; 

  r.)  culege, stochează și prelucrează date privind gestiunea teritoriului administrativ al 

Județului Alba necesare întocmirii strategiilor de dezvoltare; 



  s.) urmărește şi răspunde de respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării 

lucrărilor de construcții pe teritoriul administrativ al Județului Alba, precum și respectarea disciplinei 

în urbanism și amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construcțiilor;  

  ș.) elaboreaza si actualizeaza procedurile de control in domeniu; 

  t.) informarea permanenta privind disciplina in domeniu si luarea masurilor care se impun; 

  ț.) elaborare de ghiduri si indrumare pentru cetateni si autoritatile administratiei publice; 

 u.) întocmește procese - verbale de constatare a contravențiilor în situațiile de încalcare a 

prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 v.) asigură secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

w.) răspunde şi verifică documentațiile depuse spre avizare în cadrul Comisiei socio-economice 

de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, sub 

aspectul: 

► localizării spațiale a impactului urbanistic al implantării structurii de vânzare; 

► protejării intereselor consumatorilor, impactul socio-economic și crearea de locuri de 

muncă; 

► impactului asupra comerțului existent în zonă. 

x.) redactează şi răspunde de avizul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a 

implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

y.) răspunde, inițiază și îndeplinește procedura privind angajarea cheltuielilor din buget, pentru 

proiectele inițiate de Arhitectul șef; 

z.) analizează și soluționează petițiile cetățenilor în domeniul amenajării teritoriului, cadastrului 

şi gestiunii localităţilor; 

aa.) răspunde, verifică și recepționează documentațiile topografice aferente terenurilor aflate în 

patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, în vederea eliberării 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform prevederilor H.G. nr. 

834/1991 și fundamentează proiectele de hotărâre; 

bb.) întocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile privind lucrările de 

cadastru de specialitate imobiliar-edilitar în vederea accesării de fonduri pentru finanțare; 

cc.) organizează și coordonează constituirea și dezvoltarea băncilor de date urbane; 

dd.) participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare și le avizează din punct de vedere 

al conformității cu documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism legal aprobate; 

ee.) avizează și răspunde de proiectele de investiții publice din punctul de vedere al 

conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate; 

ff.) cooperează cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru în vederea participării la acțiuni 

comune și transmite acesteia propuneri pentru elaborarea strategiilor în domeniul amenajării 

teritoriului;  

gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

hh.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

ii.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

jj.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

kk.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor 

legale in vigoare; 



ll.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

mm.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

nn.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

oo.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

pp.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 Art. 44. Compartimentul Urbanism, avizare, autorizare efectuează următoarele activități: 

a.) pune în executare prevederile legale în domeniul urbanismului și al autorizării executării 

lucrărilor de construcții; 

b.) asigură îndrumare de specialitate solicitanților cererilor pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism; 

c.) analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare eliberării certificatelor de 

urbanism care intră în competența de emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba, precum și cele 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism care intră în competența de emitere a primarilor 

comunelor, potrivit prevederilor legale; 

d.) întocmește, eliberează şi răspunde de certificatele de urbanism care intră în competența de 

emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba pentru documentațiile tehnice analizate, precum și 

avizele structurii de specialitate solicitate de către primarii comunelor pentru eliberarea certificatelor 

de urbanism care intră în competența de emitere a acestora, potrivit prevederilor legale; 

e.) asigură evidența la zi a certificatelor de urbanism eliberate, precum și a avizelor structurii de 

specialitate date pentru eliberarea certificatelor de urbanism de către primarii comunelor; 

f.) analizează cererile, verifică și examinează documentațiile tehnice (Proiectul pentru 

Autorizația de Construcție/Proiectul pentru Autorizația de Demolare/Proiectul de Organizare Execuție 

Lucrări) pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare emise de preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba, precum și pentru autorizațiile de construire/desființare emise de primarii comunelor,  

potrivit prevederilor legale, stabilind și taxele aferente; 

g.) întocmește, eliberează şi răspunde de autorizațiile de construire/desființare care intră în 

competența președintelui Consiliului Judeţean Alba pentru documentațiile (Proiectul pentru 

Autorizația de Construcție/Proiectul pentru Autorizația de Demolare/Proiectul de Organizare Execuție 

Lucrări) analizate, precum și avizele structurii de specialitate solicitate de către primarii comunelor,  

pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare care intră în competența acestora; 

h.) asigură evidența la zi a autorizațiilor de construire/desființare eliberate precum și a avizelor 

structurii de specialitate date pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către primarii 

comunelor; 

i.) întocmește lunar lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare 

emise în luna precedentă și o afișează pe pagina de internet a instituţiei; 

j.) răspunde şi asigură caracterul public al activității de eliberare a certificatelor de urbanism și 

a autorizațiilor de construire/desființare după un program zilnic; 

k.) răspunde şi asigură aplicarea prevederilor legale privind calcularea și încasarea taxelor 

stabilite pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare și a 

avizelor structurii de specialitate; 

l.) răspunde şi urmărește termenele de valabilitate ale autorizațiilor de construire/desființare, iar 

cu cel putin 15 zile înainte de expirarea valabilității înștiințează beneficiarii autorizațiilor de construire 

pentru declararea valorii reale a lucrărilor în vederea regularizării taxei de autorizare; 

m.) comunică în scris compartimentului buget situaţia taxelor încasate  pentru emiterea 

certificatului de urbanism și autorizației de construcție/de demolare, pentru prelungirea termenelor de 

valabilitate ale certificatului de urbanism și autorizației de construcție/demolare şi pentru emiterea 



avizelor structurii de specialitate pentru certificatul de urbanism și autorizația de construcție/ 

demolare; 

n.) transmite la Inspectoratul Judetean in Constructii, lunar, in prima decada a fiecarei luni, 

pentru luna anterioara, urmatoarele acte: 

- lista planurilor urbanistice aprobate; 

- lista anunturilor de incepere a executiei lucrarilor de constructii; 

- lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite; 

- lista autorizatiilor de construire emise sau prelungite; 

- lista proceselor verbale de receptie intocmite potrivit legii; 

o.) transmite lunar la Direcţia Regională de Statistică Alba situaţia autorizaţiilor de  

construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba până la data de 10 a fiecărei 

luni, pentru perioada anterioară; 

p.) soluționeaza petițiile și propunerile cetățenilor în domeniul urbanismului; 

q.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

r.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului 

și le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, 

împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

s.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

ș.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

t.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

ț.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

u.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

v.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

w.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 

Art. 45. Compartimentul Arii protejate efectuează următoarele activități: 

a.) activităţi privind administrarea ariei naturale ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 

Frumoasa; 

b.) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale 

protejate și a zonelor turistice; 

c.) participă la elaborarea proiectelor necesare accesării fondurilor externe;  

d.) inițiază campanii de comunicare cu tematică arii protejate, cu scop educativ și de 

informare ; 

e.) elaborează Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din Judeţul 

Alba; 



f.) în domeniul protecției naturii, colaborează cu autorităţile și instituţiile judeţene de profil și 

cu organismele și organizaţiile nonguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin 

consiliului judeţean  în domeniul protecţiei capitalului natural; 

g.) promovează imaginea și oportunităţile privind protecția naturii la nivel local, judeţean și 

interjudețean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate și măsurile de 

conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi; 

h.) organizează și participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, alte 

astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale; 

i.) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi 

şi comunităţi locale; 

j.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea 

unor proiecte de hotărâre şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor, respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

k.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

l.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu 

acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

m.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei 

în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

n.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

o.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

p.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

q.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

r.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

s.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

ș.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 46. (1) Biroul  Programe şi proiecte mediu este condus de un șef birou. 

              (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcționar public din cadrul biroului. 

              (3) Biroul efectuează urmatoarele activități: 

 a.) elaborează programe și proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităților, participă la 

elaborarea planurilor regionale din domeniul protecției mediului; 

 b.) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului;  

 c.) participă la elaborarea proiectelor necesare accesării fondurilor externe;  

 d.) inițiază campanii de comunicare pe teme ecologice, cu scop educativ și de informare în 

materie de protecția mediului; 

 e.) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de programe pentru 

refacerea și protecția mediului; 



 f.) îndeplinește orice alte atribuții rezultate din acte normative sau încredințate de conducerea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 g.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le 

transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 h.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile 

tehnice/caietele de sarcini, după caz; le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea 

implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, 

respectând legislaţia în vigoare; 

 i.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al biroului potrivit legislaţiei în vigoare  

şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 j.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 k.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

 l.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 m.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 n.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile 

exprimate fiind consultative; 

 o.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 p.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

Capitolul VIII Dispoziții finale 

 

 Art. 47. (1) Conținutul prezentului Regulament vor fi aduse la cunoștința funcționarilor publici 

și personalului contractual. 

     (2) După comunicarea regulamentului, şefii structurilor de specialitate îl vor prezenta 

salariaţilor din respectivul compartiment. 

 Art. 48. Modificarea sau completarea regulamentului se face ori de câte ori din actele 

normative apărute după aprobarea acestuia rezultă atribuţii noi. 

 Art. 49. Biroul resurse umane împreună cu şefii compartimentelor de specialitate vor actualiza 

fişa fiecărui post. 

 Art. 50. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate 

specifice. 

 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba 

 

 

Organigrama şi Statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba au 

fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 231/29 noiembrie 2016, iar Regulamentul 

de organizare şi funcţionare prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 126/28 iulie 2016. 

Pentru ședința ordinară a consiliului județean din luna martie 2017 a fost iniţiat un proiect de 

hotărâre pentru aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, prin 

reorganizarea Serviciului Public Județean Salvamont, serviciu public ce va funcționa cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului Judeţean Alba și va avea o structură organizatorică proprie. Se 

impune astfel modificarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate prin excluderea posturilor și activităților aferente vechiului 

serviciu salvamont din cadrul acestora. 

De asemenea pentru eficientizarea activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba și îndeplinirea tuturor activităților și atribuțiilor prevăzute de legislația specifică propun mutarea 

şi transformarea unor posturi contractuale/funcții publice. 

In conformitate cu prevederile art.91- (2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organigrama, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate se aprobă prin hotărâre a 

consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Alba, proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 93 din 3 martie 2017. 

 

 

 Preşedinte, 

                                                          Ion Dumitrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 3882/03.03.2017 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii  

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba  

 

 

Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 93 din 3 martie 2017 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, a fost inițiat ca urmare a propunerii de 

reorganizare a Serviciului Public Salvamont, respectiv înființarea Serviciului Public Județean 

Salvamont - Salvaspeo Alba, serviciu ce va avea personalitate juridică. Acest serviciu nou creat va 

îndeplini activitățile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 și Legea nr. 402/2006.  

Astfel din structura organizatorică a aparatului de specialitate aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 231/29 noiembrie 2016 trebuiesc eliminate posturile care vor fi preluate 

în cadrul noii structuri Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, și totodată se impune 

actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

Prin proiectul de hotărâre s-a propus de asemenea și modificarea Organigramei și a Statului de 

funcții prin mutarea şi transformarea unor posturi, după cum urmează:   

- pentru a putea fi îndeplinite toate atribuțiile Compartimentului programe, lucrări, întreținere 

drumuri – Serviciul administrarea domeniului public și privat din cadrul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare, este necesară mutarea cu 

repartizarea postului corespunzător a unui funcționar public de la Compartimentul administrarea 

terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă din cadrul aceleiaşi direcţii. 

- din aceleaşi considerente, menţionate mai sus, este necesară şi mutarea cu repartizarea 

postului corespunzător a unui post contractual de referent treapta I de la Compartimentul administrarea 

terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului la 

Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul aceleiaşi direcţii. 

- mutarea unui post contractual vacant de referent treapta IA de la Serviciul turism, cultură, 

tineret, sport și învățământ din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului la Serviciul administrativ, 

serviciu aflat în subordinea secretarului judeţului şi transformarea acestuia în post de şofer. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean 

Alba a fost actualizat cu prevederile legale aflate în vigoare. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

Șef birou, 

Suciu Horațiu Zaharia 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea liniilor de gardă la 

nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 3878/3 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 3370/2 martie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3785/2 martie 2017.  

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- art. 16 lit. b din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către 

autoritățile administrației publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 22 alin. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice 

din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

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 liniile de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Finanţarea liniilor de gardă se va asigura de către Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, prin încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli alocat, în conformitate cu 

prevederile legale. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129/28 iulie 2016 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și Managerul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă 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, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete 

şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.          

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

Înregistrat cu nr. 94 

Alba Iulia, 3 martie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 94/3 martie 2017 

 

 

I. Linii de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Nr. 

crt. 

Titulatura liniilor de garda în specialităţi clinice şi 

paraclinice 

Numărul de linii de 

gardă continue   

1.  Medicină internă I 1 

2.  Medicină internă II 1 

3.  Cardiologie 1 

4.  Chirurgie generală 1 

5.  Obstetrică ginecologie 1 

6.  Neonatologie 1 

7.  Pediatrie 1 

8.  Ortopedie și traumatologie 1 

9.  ATI 1 

10.  Neurologie 1 

11.  Boli infecțioase 1 

12.  Psihiatrie acuți 1 

 
Total linii de gardă în specialități clinice 

 

12 

1. Laborator analize medicale 1 

2. Laborator radiologie și imagistică medicală 1 

 Total linii de gardă în specialități paraclinice 2 

 

II. Liniile de garda la domiciliu în specialităţi 

 

Nr. 

crt. 

Titulatura linei/liniilor de garda  la domiciliu în 

specialitatea/specialităţile, medicale 

Numărul liniilor de 

gardă la domiciliu  

propuse spre aprobare 

ordonatorului principal 

de credite 

1.  Secția ORL  1 

2.  Comp. urologie 1 

3.  Comp. oftalmologie 1 

4.  Serviciul medicină legală  1 

    5. Secția oncologie medicală 1 

    6. Compartiment neurochirurgie 1 

 Total linii de gardă la domiciliu 6 

 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PREŞEDINTE          

             

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129/28 iulie 2016, s-au aprobat liniile de 

gardă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Potrivit prevederilor art. 22 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 870/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în 

unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, continuitatea 

asistenţei medicale se asigură prin serviciul de gardă, numărul liniilor de gardă determinându-se 

pe tipuri de unităţi sanitare.  

 Prin adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 3370/2 martie 2017 înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3785/2 martie 2017, s-a solicitat aprobarea 

modificării liniilor de garda la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în sensul 

modificării liniilor de gardă la domiciliu existente prin înființarea unei linii de gardă la domiciliu 

în specialitatea oncologie medicală și totodată, înființarea liniei de gardă la domiciliu în 

specialitatea neurochirurgie, întrucât este necesară asigurarea continuității asistenței medicale în 

cele două specialități. 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. 4 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 

870/2004 conform cărora liniile de gardă pentru unităţile sanitare cu paturi din subordinea 

ministerelor ori a instituţiilor cu reţea sanitară proprie se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi 

sanitare cu personalitate juridică şi se aprobă de ministerul ori de instituţia cu reţea sanitară 

proprie în subordinea cărora se află şi prevederile art. 16 alin. 2 din Normele metodologice de 

aplicare a OUG nr. 162/2008 potrivit cărora liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi 

sanitare şi se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale, la propunerea unităţilor sanitare 

cu paturi, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea liniilor de garda la nivelul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrat cu nr. 94 din 3 martie 2017. 

 

Preşedinte  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul Resurse Umane  

Nr. 3878/03.03.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Potrivit art.16 litera b din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, liniile de gardă se 

stabilesc la nivelul fiecărei unităţi sanitare şi se aprobă de autorităţile administraţiei publice 

locale, la propunerea unităţilor sanitare cu paturi. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 3370/2 martie 2017 înregistrată la 

Consiliul Județean Alba sub nr. 3785/2 martie 2017, solicită modificarea liniilor de gardă la 

domiciliu existente prin înființarea unei linii de gardă la domiciliu în specialitatea oncologie 

medicală și înființarea unei linii de gardă la domiciliu în specialitatea neurochirurgie. 

Faţă de cele anterior menţionate propun aprobarea modificării liniilor de gardă la nivelul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia după cum urmează:  

 

I. Linii de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: 

Medicină internă I  - 1 linie de gardă 

Medicină internă II – 1 linie de gardă 

Cardiologie – 1 linie de gardă 

Chirurgie generală – 1 linie de gardă 

Obstetrică ginecologie – 1 linie de gardă 

Neonatologie – 1 linie de gardă 

Pediatrie – 1 linie de gardă 

Ortopedie și traumatologie -  1 linie de gardă 

ATI -1 linie de gardă 

Neurologie – 1 linie de gardă 

Boli infecțioase – 1 linie de gardă 

Psihiatrie acuți – 1 linie de gardă 

Laborator analize medicale – 1 linie de gardă 

Laborator radiologie și imagistică medicală – 1 linie de gardă 

 

II. Liniile de garda la domiciliu in specialităţi 

Secția ORL – 1 linie de gardă 

Compartiment urologie – 1 linie de gardă 

Compartiment oftalmologie – 1 linie de gardă 

Serviciul medicină legală – 1 linie de gardă 

Secția oncologie medicală – 1 linie de gardă 

Compartimentul neurochirurgie – 1 linie de gardă 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE             

 

 
                      

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

cu privire la propunerea candidatului pentru funcţia de membru  

al Consiliului de Administraţie al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” S.A. 

 

 

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

 Luînd în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidatului 

pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societății „Parcul Industrial Cugir” 

S.A.  

 - raportul de specialitate nr. 4226 din 9 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - lista scurtă a candidaților selectați în urma derulării procedurii de selecție pentru 

ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial 

Cugir” S.A. - anexă a raportului final al comisiei de selecție nr. 4221/9 martie 2017;  

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.2 lit. d şi art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, 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 propune candidat pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie al 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” S.A., în baza listei scurte a candidaților selectați, doamna 

Ciutrilă Ramona Lavinia. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Societății „Parcul 

Industrial Cugir” S.A., doamnei Ciutrilă Ramona Lavinia, reprezentantului Județului Alba în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A., Direcției juridică 

și relații publice și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

                                                                                         

Înregistrat cu nr. 106 

Alba Iulia, 9  martie 2017 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE     

 

 

                  

               

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

cu privire la propunerea candidatului pentru funcţia de membru al  Consiliului de 

Administraţie al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” S.A. 

 

 

În conformitate cu prevederile legale  privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, autoritatea publică tutelară, are competenţa să propună în numele unităţii administrativ 

teritoriale - acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie cu 

respectarea condițiilor de calificare, experiență profesională și selecție prevăzute de prevederile 

legale. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor 

la propunerea acționarilor. 

Astfel, în perioada 16 ianuarie 2017 - 9 martie 2017, a fost organizată şi s-a desfăşurat 

selecţia candidaţilor pentru funcţia vacantă de membru al Consiliului de administraţie la 

Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A., de către comisia de selecție constituită la nivelul 

Consiliului Județean Alba .   

Potrivit Raportului final al Comisiei de selecție nr. 4221 din 9 martie 2017, candidatul 

selectat  pentru propunerea de numire de către Adunarea Generală a Acționarilor în funcţia de 

membru al Consiliului de administrație la Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A., în 

conformitate cu  prevederilor privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este 

doamna Ciutrilă Ramona Lavinia. 

 Având în vedere cele expuse, iniţiez şi supun aprobării Proiectul de hotărâre înregistrat 

cu nr. 106 din 9 martie  2017. 

 

    

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția Dezvoltare şi Bugete   

Nr. 4226/09.03.2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind propunerea candidatului pentru funcţia de membru al Consiliului de 

Administraţie al societăţii Parcul Industrial Cugir S.A.  

 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

autoritatea publică tutelară în numele acționarului (unitatea administrativ-teritorială) propune 

candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de 

calificare, experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță. 

În acest sens a fost iniţiată procedura de organizare a selecţiei candidaţilor pentru funcția 

devenită vacantă în cadrul Consiliul de administraţie al societății  Parcul Industrial Cugir S.A. 

Comisia de selecție constituită la nivelul Consiliului Județean Alba a organizat în perioada 16 

ianuarie - 9 martie 2017 selecţia candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului de 

administraţie la societatea Parcul Industrial Cugir S.A. Potrivit Raportului final al Comisiei de 

selecție, nr.4221/9.03.2017,  cu privire la rezultatele procesului de selecție, ca urmare a încheierii 

probelor de interviu desfășurat în data de 8.03.2017, candidatul selectat pentru propunerea de 

numire de către Adunarea Generală a Acționarilor în funcţia de membru al Consiliului de 

administrație al societății Parcul Industrial Cugir S.A. este doamna Ciutrilă Ramona Lavinia.  

Luând în considerare aspectele de mai sus, Direcția Dezvoltare și Bugete prezintă spre 

aprobare Proiectul de hotărâre nr. 106/9.03.2017 privind propunerea candidatului pentru funcţia 

de membru al Consiliului de Administraţie al  societății  Parcul Industrial Cugir S.A. 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

AITAI Marian Florin 
 



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 martie 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. 4086 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 21/27 februarie 2017 a operatorului de transport rutier SC Mariany SRL 

privind solicitarea de actualizare a programului de transport județean pe traseul cod 045: Alba 

Iulia – Unirea – Ocna Mureș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3575/28 

februarie 2017; 

- adresa nr. 245/3 martie 2017 a Primăriei comunei Sîncel privind solicitarea de 

actualizare a programului de transport județean prin introducerea de stații, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3999/6 martie 2017; 

       Ținând cont de prevederile: 

- art. 15 lit. c 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,  nr. 115/2016 și nr. 241/2016; 

 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 și e 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; 

-art. 35 alin. 1-3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

   Art. 1. Se aprobă 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, în  sensul suplimentării cu o cursă a traseului cod 045: Alba 

Iulia – Unirea – Ocna Mureș, precum și prin introducerea de stații, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 



       Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Teritoriale A.R.R. Alba, Primăriei comunei Sîncel, operatorului de transport rutier SC Mariany 

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. 96 

Alba Iulia, 7 martie 2017 



                                      Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  

                                                                                                                                                                             a  Consiliului Județean Alba nr. 96/7 martie  2017 

 

 

 

 

 

MODIFICARE NUMĂR CURSE PE TRASEUL COD 045: ALBA IULIA –  UNIREA – OCNA MUREȘ  

 
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. 

acti- 

ve 

rezer- 

ve 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18 18 045 Alba Iulia Unirea Ocna Mureş 51 5 10 2 1 05:30 

 

06:45 06:50 08:05 1,2,3,4,5 

 

           10:45 12:00 12:10 13:25 1,2,3,4,5 

 

           13:30 14:45 14:50 16:05 1,2,3,4,5 

 

           14:45 16:00 05:40 06:55 1,2,3,4,5 

 

           16:20 17:35 18:00 

 

19:15 1,2,3,4,5 

 

 

NOTA: modificarea este reprezentată boldit și subliniat. 

 

 

 

                                                    VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA                                                                                                             AVIZAT 

                                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                                                              Vasile BUMBU 

 

 

                                                                                  



                   Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 96 /7 martie 2017  

 

 

INTRODUCERE DE STATII PE TRASEELE  

COD 053: ALBA IULIA – BLAJ –CETATEA DE BALTĂ,  

COD 054: BLAJ – BĂLCACIU – CETATEA DE BALTĂ,  

COD 059: BLAJ – PĂNADE ȘI  COD  060: BLAJ – BIIA 

 

Km Nr. staţie Denumire staţie 

  Traseul 053: Alba Iulia-Blaj-Cetatea de Baltă 

0 1 Alba Iulia ( Autogara) 

1 2 Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu) 

11 3 Sîntimbru (La  Fabrică) 

12 4 Sîntimbru (La Vălău) 

14 5 Galtiu (Biserică) 

16 6 Coşlariu ( La Magazin) 

18 7 Mihalţ (Ramificaţie) 

22 8 Cistei (Centru) 

29 9 Crăciunelu de Jos (Str. Horea) 

30 10 Crăciunelu de Jos (Str. 6 Martie) 

38 11 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

41 12 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

42 13 Sîncel (La Primărie) 

43 14 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

45 15 Pănade (Ramificaţie) 

46 16 Lunca Tîrnavei (Centru) 

47 17 Şona (Centru) 

50 18 Sînmiclăuş (Centru) 

52 19 Bălcaciu (Ramificaţie) 

56 20 Jidvei (Combinat) 

57 21 Jidvei (Centru) 

58 22 Căpîlna de Jos 

60 23 Sîntămărie (Căminul Cultural) 

62 24 Cetatea de Baltă ( Primărie) 

63 25 Cetatea de Baltă (În Tabla) 

  Traseul 054: Blaj-Bălcaciu-Cetatea de Baltă 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sîncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

7 5 Pănade (Ramificaţie) 

8 6 Lunca Tîrnavei (Centru) 

9 7 Şona (Centru) 

11 8 Sînmiclăuş (Ramificaţie) 

13 9 Bălcaciu (Ramificaţie) 

16 10 Bălcaciu (Centru) 

19 11 Bălcaciu (Ramificaţie) 

23 12 Jidvei (Combinat) 

24 13 Jidvei (Centru) 

25 14 Căpîlna de Jos 

27 15 Sîntămărie (Căminul Cultural) 

29 16 Cetatea de Baltă ( Primărie) 

30 17 Cetatea de Baltă (În Tabla) 

Km Nr. staţie Denumire staţie 

  Traseul 059: Blaj-Pănade 



0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sâncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

7 5 Pănade (Ramificaţie) 

10 6 Pănade (Centru) 

  Traseul 060: Blaj-Biia 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sâncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

7 5 Pănade (Ramificaţie) 

10 6 Pănade (Centru) 

12 7 Pănade (Ramificaţie) 

13 8 Lunca Tîrnavei (Centru) 

15 9 Şona (Centru) 

17 10 Biia (Centru) 

 

NOTA: stațiile introduse sunt reprezentat boldit și subliniat. 

 

 

 

 

 

                            AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                       Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 2008- 2013, în Judeţul Alba, prelungit 

succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, 

nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016 nr. 115/2016 

și nr. 241/2016 

 

 

Una dintre atribuţiile conferite consiliilor judeţene de Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, se referă la actualizarea periodică 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 e 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 prin introducerea de 

stații. 

 Prin adresa nr. 21/27 februarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 3575/28 februarie 2017, operatorul de transport rutier SC Mariany SRL solicită actualizarea 

programului de transport județean prin modificarea modificarea numărului de curse, în sensul 

suplimentării cu o cursă a traseului cod 045: Alba Iulia– Unirea– Ocna Mureș pe care efectuează 

serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate. 

Propunerea de actualizare a programului de transport este în acord cu solicitările în acest sens 

venite din partea persoanelor care fac naveta la Alba Iulia, majoritatea acestora fiind angajați ai 

SC IPEC Alba Iulia. 

Primăria comunei Sîncel solicită prin adresa nr. 245/3 martie 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu 3999/6 martie 2017, introducerea în programul de transport 

judeţean a două stații pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor din localitatea Sîncel care 

utilizează mijloacele de transport de pe traseele  judeţene care tranzitează această localitate. 

       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. 96  din 7 

martie 2017. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 4086/07.03.2017        

      

 

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 prin introducerea de 

stații, după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean, în baza prevederilor art. 17  lit. c și e 

din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 

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

completările ulterioare. 

Conform 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. 21/27 februarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 3575/28 februarie 2017, operatorul de transport rutier SC Mariany SRL solicită actualizarea 

programului de transport județean prin modificarea numărului de curse, în sensul suplimentării 

cu o cursă a traseului cod 045: Alba Iulia – Unirea – Ocna Mureș pe care efectuează serviciul de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, după cum urmează: 

DUS: plecare din Alba Iulia la orele14:45, sosire în Ocna Mureș la orele 16:00; 

ÎNTORS: plecare din Ocna Mureș la orele 05:40, sosire în Alba Iulia  la orele 06:55; 

CIRCULĂ: de luni până vineri inclusiv. 

      Urmare a suplimentării cu o cursă a traseului sunt necesare două autovehicule titulare. 

Propunerea de actualizare a programului de transport este în acord cu solicitările în acest sens 

venite din partea persoanelor care fac naveta la Alba Iulia, majoritatea acestora (12 persoane) 

fiind angajați ai SC IPEC Alba Iulia. 

Primăria comunei Sîncel solicită prin adresa nr. 245/3 martie 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 3999/6 martie 2017, introducerea în programul de transport 

județean a două stații pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor din localitatea Sîncel care 

utilizează mijloacele de transport de pe traseele  judeţene care tranzitează această localitate, după 

cum urmează: 

 

1. pe str. Mihai Eminescu în dreptul imobilului cu nr. 1 la intrarea în localitate dinspre 

Blaj; 

2. pe str. Mihai Eminescu 101-la Muzeu. 

       Se menționează că stațiile propuse precum și cea de la Primărie, existentă în actualul 

program de transport județean, sunt amenajate și semnalizate, având avizul administratorului 



drumului (Consiliul Județean Alba) și al poliției rutiere așa cum prevede Ordonanța Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.         

        Stațiile au fost înființate ca urmare a solicitărilor în acest sens adresate Primăriei Sîncel de 

către cetățenii care utilizează serviciul de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru a se deplasa la/de la Blaj ( majoritatea navetiști- salariați și elevi).   

 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 

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                  

Șugag –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 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 Șugag – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4146 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Șugag – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 3891/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șugag – Sebeș;  

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 1 aprilie 2017-31 

martie 2018, pe traseul Șugag – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, 

cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, 

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 Minitrans 

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 Minitrans 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. 97 

Alba Iulia, 7 martie 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 Șugag – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 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 

Șugag- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018.  La data de 7 martie 

2017 a completat documentaţia depusă cu actul adiţional la contract nr. 6/6 martie 2017.            

            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. 438/7 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șugag – 

Sebeș, în baza contractului de  prestări servicii de transport nr. 2684/ 20 noiembrie 2015 și a 

actului adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, având sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, 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 Minitrans 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. 97 din 7 

martie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr.  4146/07.03.2017 

 

 

 

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 Șugag – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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. 3891/3 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Șugag- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 

2018.  

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 și actul adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate de către operatorul de transport 

SC Minitrans SRL cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, 

str. Industriilor, nr. 1, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL pe ruta Șugag – Sebeș și retur, conform graficului de circulație 

propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al 

acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de luni până 

duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șugag – Sebeș, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 438/7 martie 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 Minitrans SRL 

iar prin adresa nr. 911/28 februarie 2017, Primăria comunei Șugag a acordat aviz pentru 

utilizarea stațiilor prevăzute în graficul de circulație propus. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 1 

aprilie 2017-31 martie 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                  

Cugir  –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 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 Cugir – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4147 din martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Cugir – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 3892/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

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

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 1 aprilie 2017-31 

martie 2018, pe traseul Cugir – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, 

cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, 

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 Minitrans 

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 Minitrans 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. 98  

Alba Iulia, 7 martie 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 Cugir – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 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 

Cugir- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018. La data de 7 martie 2017 

a completat documentaţia depusă cu actul adiţional la contract nr. 6/6 martie 2017.             

            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. 438/7 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șugag – 

Sebeș, în baza contractului de  prestări servicii de transport nr. 2684/ 20 noiembrie 2015 și a 

actului adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, având sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, 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 Minitrans 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. 98 din 7 

martie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 4147/07.03.2017 

 

 

 

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 Cugir – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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. 3892/3 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Cugir- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 

2018.  

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 și actul adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate de către operatorul de transport 

SC Minitrans SRL cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, 

str. Industriilor, nr. 1, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL pe ruta Cugir – Sebeș și retur, conform graficului de circulație 

propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al 

acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de luni până 

duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

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

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 438/7 martie 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 Minitrans SRL 

iar prin adresa nr. 2878/27 februarie 2017, Primăria orașului Cugir a acordat aviz pentru 

utilizarea stațiilor prevăzute în graficul de circulație propus. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 1 

aprilie 2017-31 martie 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                  

Săliștea –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 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 Săliștea – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4148 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Săliștea – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 3893/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliștea – Sebeș;  

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 1 aprilie 2017-31 

martie 2018, pe traseul Săliștea – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, 

cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, 

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 Minitrans 

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 Minitrans 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. 99 

Alba Iulia, 7 martie 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 Săliștea – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 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 

Săliștea- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018. La data de 7 martie 

2017 a completat documentaţia depusă cu actul adiţional la contract nr. 6/6 martie 2017.             

            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. 438/7 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliștea 

– Sebeș, în baza contractului de  prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015 și a 

actului adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, având sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, 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 Minitrans 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. 99 din 7 

martie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 4148/07.03.2017 

 

 

 

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 Săliştea – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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. 3893/3 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Săliștea- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 

2018.  

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 și actul adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate de către operatorul de transport 

SC Minitrans SRL cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, 

str. Industriilor, nr. 1, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL pe ruta Săliștea – Sebeș și retur, conform graficului de 

circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de 

luni până duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliștea – Sebeș, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 438/7 martie 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 Minitrans SRL 

iar prin adresa nr. 855/27 februarie 2017, Primăria comunei Săliștea a acordat aviz pentru 

utilizarea stației prevăzută 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 1 

aprilie 2017-31 martie 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                  

Pianu de Sus –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 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 Pianu de Sus – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4149 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe traseul Pianu de Sus – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 3894/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliștea – Sebeș;  

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 1 aprilie 2017-31 

martie 2018, pe traseul Pianu de Sus – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 

6, 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 Minitrans 

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 Minitrans 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. 100  

Alba Iulia, 7 martie 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 Pianu de Sus – Sebeș, operatorului de transport rutier                            

SC Minitrans  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 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 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 Pianu 

de Sus – Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018. La data de 7 martie 

2017 a completat documentaţia depusă cu actul adiţional la contract nr. 6/6 martie 2017.       

            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. 438/7 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu 

de Sus – Sebeș, în baza contractului de  prestări servicii de transport nr. 2684/ 20 noiembrie 2015 

și a actului adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, având sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, 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 Minitrans 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. 100 din 7 

martie 2017. 

           VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr.  4149/07.03.2017 

 

 

 

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 Pianu de Sus – Sebeș, operatorului de transport rutier                          

SC Minitrans  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. 3894/3 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 

martie 2018.  

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 și actul adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate de către operatorul de transport 

SC Minitrans SRL cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, 

str. Industriilor, nr. 1, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL pe ruta Pianu de Sus – Sebeș și retur, conform graficului de 

circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de 

luni până duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus – Sebeș, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 438/7 martie 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 Minitrans SRL 

iar prin adresa nr. 791/27 februarie 2017, Primăria comunei Pianu a acordat aviz pentru utilizarea 

stației prevăzută 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 1 

aprilie 2017-31 martie 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 –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 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 – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4151 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Alba Iulia – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 3895/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans 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 – Sebeș;  

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 1 aprilie 2017-31 

martie 2018, pe traseul Alba Iulia – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 

6, 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 Minitrans 

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 Minitrans 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. 101  

Alba Iulia, 7 martie 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 – Sebeș, operatorului de transport rutier  SC Minitrans  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 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 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 Alba 

Iulia – Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018. La data de 7 martie 2017 

a completat documentaţia depusă cu actul adiţional la contract nr. 6/6 martie 2017.             

            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. 438/7 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba 

Iulia – Sebeș, în baza contractului de  prestări servicii de transport nr. 2684/ 20 noiembrie 2015 

și a actului adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, având sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, 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 Minitrans 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. 101 din 7 

martie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 4151/07.03.2017 

 

 

 

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 – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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. 3895/3 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Alba Iulia- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 

martie 2018.  

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 și actul adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate de către operatorul de transport 

SC Minitrans SRL cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, 

str. Industriilor, nr. 1, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL pe ruta Alba Iulia – Sebeș și retur, conform graficului de 

circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de 

luni până duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

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

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 438/7 martie 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 Minitrans SRL 

iar prin adresa nr. 19771/2 martie 2017, Primăria municipiului Alba Iulia a acordat aviz pentru 

utilizarea stației prevăzută 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 1 

aprilie 2017-31 martie 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                  

Gîrbova –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 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 Gîrbova – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4152 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Gîrbova – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 3896/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova – Sebeș;  

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 1 aprilie 2017-31 

martie 2018, pe traseul Gîrbova – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, 

cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, 

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 Minitrans 

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 Minitrans 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. 102 

Alba Iulia, 7 martie 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 Gîrbova – Sebeș, operatorului de transport rutier  SC Minitrans  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 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 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 

Gîrbova – Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018. La data de 7 martie 

2017 a completat documentaţia depusă cu actul adiţional la contract nr. 6/6 martie 2017.            

            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. 438/7 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova 

– Sebeș, în baza contractului de  prestări servicii de transport nr. 2684/ 20 noiembrie 2015 și a 

actului adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, având sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, 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 Minitrans 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.  din  

martie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 4152/7.03.2017 

 

 

 

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 Gîrbova – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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. 3896/3 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Gîrbova- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 

2018.  

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 și actul adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate de către operatorul de transport 

SC Minitrans SRL cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, 

str. Industriilor, nr. 1, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL pe ruta Gârbova – Sebeș și retur, conform graficului de 

circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de 

luni până duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova – Sebeș, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 438/7 martie 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 Minitrans SRL 

iar prin adresa nr. 743/27 februarie 2017, Primăria municipiului Alba Iulia a acordat aviz pentru 

utilizarea stației prevăzută 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 1 

aprilie 2017-31 martie 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                  

Șpring –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 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 Șpring – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4153 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Șpring – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 3897/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/ 7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șpring – Sebeș;  

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 1 aprilie 2017-31 

martie 2018, pe traseul Șpring – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, 

cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, 

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 Minitrans 

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 Minitrans 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. 103 

Alba Iulia,  7 martie 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 Șpring – Sebeș, operatorului de transport rutier  SC Minitrans  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 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 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 

Șpring – Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018. . La data de 7 martie 

2017 a completat documentaţia depusă cu actul adiţional la contract nr. 6/6 martie 2017.             

            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. 438/7 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova 

– Sebeș, în baza contractului de  prestări servicii de transport nr. 2684/ 20 noiembrie 2015 și a 

actului adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, având sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, 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 Minitrans 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.  din  

martie 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
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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 Șpring – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  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. 3897/3 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Șpring- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 

2018.  

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 și actul adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate de către operatorul de transport 

SC Minitrans SRL cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, 

str. Industriilor, nr. 1, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL pe ruta Șpring – Sebeș și retur, conform graficului de circulație 

propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al 

acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de luni până 

duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șpring – Sebeș, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 438/7 martie 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 Minitrans SRL 

iar prin adresa nr. 688/24 februarie 2017, Primăria comunei Șpring a acordat aviz pentru 

utilizarea stațiilor prevăzute în graficul de circulație propus. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 1 

aprilie 2017-31 martie 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.   
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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                  

Daia Română –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 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 Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4154 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe traseul Daia Română – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 3898/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română – Sebeș;  

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 1 aprilie 2017-31 

martie 2018, pe traseul Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 

6, 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 Minitrans 

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 Minitrans 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. 104 

Alba Iulia, 7 martie 2017 
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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 Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier                         

SC Minitrans  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 martie 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 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 Daia 

Română – Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018. La data de 7 martie 

2017 a completat documentaţia depusă cu actul adiţional la contract nr. 6/6 martie 2017.             

            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. 438/7 martie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia 

Română – Sebeș, în baza contractului de  prestări servicii de transport nr. 2684/ 20 noiembrie 

2015 și a actului adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate cu SC Holzindustrie 

Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr. 1, 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 Minitrans 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.  din  

martie 2017. 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 4154/07.03.2017 

 

 

 

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 Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier                        

SC Minitrans  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. 3898/3 martie 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Daia Română- Sebeș, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2017-31 

martie 2018.  

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 și actul adițional la contract nr. 6/6 martie 2017, încheiate de către operatorul de transport 

SC Minitrans SRL cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, având sediul în municipiul Sebeș, 

str. Industriilor, nr. 1, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului angajaților SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL pe ruta Daia Română – Sebeș și retur, conform graficului de 

circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de 

luni până duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română – Sebeș, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 438/7 martie 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 Minitrans SRL 

iar prin adresa nr. 474/28 februarie 2017, Primăria comunei Daia Română a acordat aviz pentru 

utilizarea stației prevăzută 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 1 

aprilie 2017-31 martie 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 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA,  

înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor 

Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant 

EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

 - raportul de specialitate nr. 3219/23 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - solicitarea nr. 5975/20 februarie 2017 a Agenţiei Locale a Energiei Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2917/20 februarie 2017; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/20 decembrie 

2007 privind participarea Consiliului Judeţean Alba, în calitate de membru fondator, la 

constituirea Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e şi alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

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

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 susţinerea activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, 

înfiinţată în cadrul proiectului „Crearea a 3 Agenţii de Management Energetic în La Manche 

(Franţa), Alba (România) şi Ios (Grecia)” - contract de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

prin alocarea sumei de 70000 lei. 

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei 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, Agenţiei Locale a 

Energiei Alba, Direcției juridice şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului 

pentru implementarea Programului Alba – România din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 67                  

Alba Iulia,  23 februarie 2017  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea susţinerii activităţilor  

Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit  

Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

 

 

 

Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 208/26 octombrie 2006 a fost aprobată 

promovarea, în comun, a proiectului „Crearea a trei Agenţii de Management Energetic în La 

Manche (Franta), Alba (România) si Ios (Grecia)” în cadrul Programului Intelligent Energy – 

Europe (IEE),  domeniul Coopener, Horizontal Key,  acţiunea 2 „Să gândim global, să acţionăm 

local”. 

 Ca urmare a selectării propunerii înaintate, a fost semnat Contractul de grant nr. 

EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828, prin care a fost acordată de către Comisia Europeană o finanţare 

nerambursabilă pentru ALEA, care împreună cu cota de cofinanţare, au asigurat funcţionarea 

agenţiei pe o perioadă de 3 ani. 

Agenţia Locală a Energiei Alba înfiinţată în cadrul Proiectului, a devenit o organizaţie  

funcţională, constituind un vector al politicii de sustenabilitate energetică, certificându-se cu 

activitate de identificare, evaluare şi promovare a problemelor locale de energie la nivel de judeţ 

şi a cărui obiective sunt legate de conceptul de dezvoltare durabilă. 

Începând cu anul 2011, cu continuitate pânǎ ȋn prezent, pe baza experienţei acumulate 

ALEA implementeazǎ o serie de proiecte în calitate de lider sau partener de proiect, având drept 

rezultat consolidarea poziţiei de organism relevant dedicat stabilirii şi implementării unei politici 

energetice durabile în Judeţul Alba, dar şi asigurarea sumelor  necesare susţinerii financiare a 

activităţilor agenţiei.  

Importanţa continuării activităţilor ALEA se justifică prin faptul că este organismul 

calificat de identificare, evaluare şi promovare a problemelor locale de energie la nivel de judeţ 

şi a cărui obiective sunt legate de implementarea Masterplanului Energetic al Judeţului Alba, 

document  de planificare care susţine efortul autorităţilor locale şi în primul rând al Consiliului 

Judeţean Alba de a avea o politică coerentă în domeniul energiei. 

De asemenea ALEA derulează si va derula și în anul 2017, campanii și activităţi de 

informare si conştientizare a cetăţenilor judeţului în domeniul utilizării energiei din surse 

regenerabile, a utilizării eficiente a energiei și a protecţiei mediului, cele mai cunoscute fiind 

Campania ECOol, dedicată liceenilor judeţului, dar și Târgul ALEA destinat aplicaţiilor de 

energie durabilă. 

Prin toate aceste activităţi, ALEA se constituie într-un vector de promovare a dezvoltării 

energetice durabile a judeţului Alba, acesta fiind motivul si scopul aplicării de către Consiliul 

Județean Alba pe proiectul european de înfiinţare a unei asemenea agenţii de energie. 

Ca urmare, în 2017 este nevoie de completarea surselor financiare disponibile ale ALEA, 

pentru susţinerea desfăşurării activităţilor agenţiei, cu suma de 70000 lei, sumă care este 

prevăzută în proiectul bugetului local pe anul 2017 al Judeţului Alba. 

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, 

iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei 

Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

înregistrat cu nr. 67/23 ianuarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Serviciul pentru implementarea  

Programului Alba - România 100 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Direcția juridicǎ şi relații publice 

Nr. 3219/23.02.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea susţinerii activităţilor  

Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit  

Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

 

 

 

Consiliul Județean Alba a elaborat și înaintat Comisiei Europene (în cadrul programului 

Intelligent Energy – Europe (IEE) proiectul comun „Crearea a trei Agenţii de Management 

Energetic în La Manche (Franta), Alba (România) și Ios (Grecia)” pentru a crea la nivelul 

judeţului o Agenţie Locală a Energiei.  

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 208/26 octombrie 2006 s-a 

aprobat promovarea în comun a proiectului menţionat anterior şi cota de cofinanţare a 

Consiliului Judeţean Alba (pentru trei ani) pentru proiectul „Înfiinţarea Agenţiei Locale a 

Energiei Alba – ALEA”.  

Proiectul depus de Consiliul Judeţean  Alba a dus la încheierea unui contract de acordare 

de către Comisia Europeana (prin EACI – Agenţia Europeana pentru Competitivitate si Inovaţie 

- care gestionează programul IEE) a unui grant european, care împreună cu cota de cofinanţare 

au asigurat funcţionarea ALEA în primii trei ani de existentă. Conform clauzelor prevăzute în 

contractul de grant semnat de către părţi, finanţarea europeană acordată pe parcursul celor 3 ani 

este returnată în condiţiile în care activitatea ALEA încetează înaintea termenului de 5 ani de la 

data acordării ultimei plăţi efectuate de către EACI. 

Începând din luna martie 2008 pe perioada de 3 ani de activitate, perioadă de finanţare 

europeană, ALEA a reuşit să-si atingă ţintele propuse, rapoartele periodice (atât tehnice cât si 

financiare) înaintate către EACI fiind aprobate de verificatorii europeni, acest fapt demonstrând 

realizarea cerinţelor proiectului asumate prin contract. 

Agenția Locală a Energiei Alba, creată de către consiliul județean printr-o finanțare 

europeană în cadrul programului IEE – Energie Inteligentă pentru Europa, are ca principal 

obiectiv coordonarea efortului de fundamentare a politicii energetice locale astfel ȋncât aceasta sǎ 

devinǎ o politică coerentă în domeniul energiei la nivelul județului Alba. 

Plecând de la strategii/politici/legislație în domeniul energetic, existente la nivel european 

și național, ALEA a analizat toată problematica energetică în diferitele sectoare de activitate 

specifice județului Alba; de asemenea au fost analizate implicațiile energetice ale celorlalte 

documente strategice elaborate la nivel județean: “Strategia de dezvoltare a județului”, “Strategia 

de mediu”, “Strategia pentru agricultură și dezvoltare rurală”, “Masterplan alimentare cu apă și 

canalizare”, “Plan regional de gestionare a deșeurilor”. Aceste documente au conturat direcțiile 

prognozate de dezvoltare economică a județului.  

 Viziunea și direcțiile strategice de urmat în domeniul energetic precum şi mǎsurile şi 

prioritǎțile de urmat au fost identificate în Masterplanul Energetic al Județului Alba - document 

de sintezǎ aprobat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 40/23 februarie 2012, stabilind 

astfel cadrul de dezvoltare al acțiunilor ALEA  pe termen scurt şi lung. 

La momentul actual Agenţia Localǎ a Energiei Alba  se aflǎ ȋn etapa de post finanțare, 

etapǎ de extindere a capacitǎții operaționale a organizației, dedicatǎ sprijinirii autoritǎților 

publice locale şi județene ȋn crearea şi implementarea politicii energetice durabile. 

Beneficiind de experienţa deja acumulată, ALEA a implementat o serie de proiecte în 

calitate de lider sau partener de proiect, având drept rezultat consolidarea poziţiei de organism 



relevant dedicat stabilirii şi implementării unei politici energetice durabile în judeţul Alba dar şi 

asigurarea sumelor  necesare susţinerii financiare a activităţilor agenţiei. 

În anul 2016 ALEA a derulat 4 proiecte europene in cadrul Programului Intelligent 

Energy – Europe (IEE) si Horizon 2020, proiecte care vor fi continuate şi ȋn 2017 si anume: 

- "BUMP - Dezvoltarea planurilor de mobilitate urbană durabilă", proiect care sprijina la 

nivelul oraselor a planurilor de mobilitate urbanǎ durabilǎ; 

- "EMOBILITY WORKS - Promovarea utilizării vehiculelor electrice în mediu urban", 

proiect prin care este promovatǎ utilizarea vehiculelor electrice la nivelul ȋntregii țǎri; 

- "DATA4ACTION - Facilitarea accesului autorităţilor publice la baze de date de 

consumuri energetice pentru realizarea unor Planuri de acţiune pentru Energie Durabilă", proiect 

dedicat ȋnființǎrii la nivelul Județului Alba a primului observator energetic regional din România 

si realizǎrii unor baze de date energetice pentru autoritǎțile publice locale care implementeaza 

PAED-uri; 

- "SIMPLA - Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-

sector PLAnning)” în cadrul Programului H2020-EE-2015-3-MarketUptake „Creşterea 

capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul 

energiei durabile”", proiect care sprijinǎ realizarea integrǎrii planurilor de acțiune pentru energie 

durabilǎ PAED şi a planurilor pentru mobilitate urbanǎ durabilǎ PMUD. 

Toate aceste proiecte primesc finanțare europeanǎ, fiind ȋnsǎ necesarǎ și o cotǎ de 

cofinanțare a ALEA pe parcursul implementǎrii lor.  

În cursul anului 2017 paralel cu implementarea proiectelor europene începute în anii 

anteriori, vor fi înaintate spre finanţare propuneri noi, transpunând ȋn acest mod ȋn practicǎ rolul 

ALEA de promotor al durabilitǎții durabile la nivelul județului, scop asumat dealtfel prin crearea 

Agenției Locale a Energiei Alba.  

Pe lângă activitatea din aceste proiecte, ALEA derulează activitatea de bază de susţinere 

a implementării politicii energetice conform Masterplanului Energetic al Judeţului Alba. 

Menționǎ ȋn acest sens urmǎtoarele servicii principale furnizate de ALEA la momentul 

actual: 

- Planificarea energetică atât la nivel de județ cât și la nivel de autoritate locală; 

- Servicii de management energetic la nivelul autorităților locale; 

- Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru 

Energie Durabilă – PAED, asitențǎ acordatǎ în primul rând autoritǎților publice locale 

din județul Alba semnatare a Convenţiei Primarilor, conform angajamentului asumat 

de Consiliul Judeţean Alba în calitatea sa de Coordonator Teritorial al Convenţiei 

Primarilor, susținând de asemenea realizarea inventarelor de consumuri energetice si 

de emisii echivalente CO2; 

- Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru 

Energie Durabilă și Climă – PAEDC, în cadrul inițiativei „Convenția Primarilor” 

2030; 

- Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Programelor de Îmbunătățire  a 

Eficienței Energetice pentru localități cu o populație mai mare de 5000 de locuitori; 

- Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Mobilitate Urbană 

Durabilă; 

- Identificarea potențialelor proiecte de eficiență energetică și de surse regenerabile de 

energie cu cofinanțare națională sau europeană; 

- Asistență tehnică de specialitate legată de eficiența energetică și de surse regenerabile 

de energie atât pentru publicul larg cât și pentru mediul de afaceri; 

- Organizarea de campanii legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de 

energie; 

- Organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, workshop-uri, sesiuni de formare) 

legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie, mobilitate; 

- Susținerea orelor educative pentru tineri în eficiență energetică, sursele regenerabile 

de energie și reciclare; 

De asemenea ALEA va derula și în anul 2017, campanii și activităţi de informare și 

conştientizare a cetăţenilor judeţului în domeniul utilizării energiei din surse regenerabile, a 

utilizării eficiente a energiei si a protecţiei mediului, cele mai cunoscute fiind Campania ECOol, 

dedicată liceenilor judeţului si Târgul ALEA destinat aplicaţiilor de energie durabilă. 



Prin toate aceste activităţi, ALEA se constituie într-un vector de promovare a dezvoltării 

energetice durabile a judeţului Alba, acesta fiind motivul si scopul aplicării de către Consiliul 

Județean Alba pe proiectul european de înfiinţare a unei asemenea agenţii de energie. 

Ca urmare, în 2017 este nevoie de completarea surselor financiare disponibile ale ALEA, 

pentru susţinerea desfăşurării activităţilor agenţiei, cu suma de 70000 lei, sumă care este 

prevăzută în proiectul bugetului local pe anul 2017 al Judeţului Alba. 

 Faţă de cele arătate mai sus Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 

100 împreună cu Direcţia dezvoltare şi bugete, propun aprobarea de către Consiliul Judeţean 

Alba a alocării sumei de 70000 lei pentru asigurarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a 

Energiei Alba. 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 

 

 

 

 

Director executiv, 

Negruț Liliana 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Fǎgǎdar Cornelia 

 

 

 

 

       Întocmit, 

       Prejban Nicoleta 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog” 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în 

vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

 - raportul de specialitate nr. 3127/22 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

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

Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014 

privind însuşirea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 și a 

Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 

2013-2020; 

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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectului „Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.  

 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, Agenției 

Naționale Antidrog, Direcției juridică și relații publice, 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. 69 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 69 din 23 februarie 2017 

 

                         R  O  M  Â  N  I  A    CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                   

 

        

 

 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

               

Nr. ___________din ______________            Nr. _____________din __________ 

                      

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat 

la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 128/28 

iulie 2016 privind adoptarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Judeţean Alba și 

ale art. 91 alin. 1 lit. e, coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

între 

 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul 

Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de director - chestor de poliţie Sorin 

Oprea  
şi 

2. CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba 

Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte  

 

 Art. 1. Scopul protocolului 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind 

desfăşurarea de activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri în conformitate cu prevederile  

art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

Antidrog cu modificările și completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate 

de implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri 

şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul proiectului  

„Educație antidrog”. 
 

 Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba 

 Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba sunt: 

 a) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă 

cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”; 

 b) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia 

Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul 

proiectului „Educație antidrog”; 

 c) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, 

acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile 



școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de 

colaborare; 

 d) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în 

familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

 e) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru 

identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile 

de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

 f) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 

sigla Consiliul Judeţean Alba; 

 g) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 

implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba; 

 h) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul 

Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii 

media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 

 i) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă. 

 

 Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 

 Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele: 

a.) de a desemna un responsabil din partea  Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii 

cererii conform sarcinilor asumate în cadrul Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, 

aprobată prin ordinul Prefectului județului Alba nr. 113 din 10 iunie 2014 şi prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 31 iulie 2014; 

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a 

asigura finanţarea materialelor promoționale ce vor fi utilizate în campaniile de prevenire, în 

sumă totală maximă de 10.000 lei; 

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în 

domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 

sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 

implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia 

Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona 

pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale 

Antidrog. 

 

 Art. 4. Durata protocolului de colaborare 
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 

Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 

decembrie 2017. 

 

 Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare 

Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca 

durată a acestuia, conform art. 4.  

Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de 

preaviz de 15 zile.  

Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la 

împlinirea termenului de preaviz. 

 

 Art. 6. Modalităţile de comunicare 

În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de 

comunicare:  telefon,/fax şi e-mail/poştă. 



Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului 

de colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba, iar datele de contact ale acestuia sunt: telefon mobil 0745204542, e-

mail claudiu.dusa@ana.gov.ro. 

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier la 

Direcția gestiunea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba, telefon 0749279518, e-mail 

sorina.oprean@cjalba.ro. 

 

 Art. 7. Soluţionarea divergenţelor 
Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi 

soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de 

către părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.  

Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare 

scrisă cu privire la aspectele în divergenţă. 

 

 Art. 8. Alte dispoziţii 
 (1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului 

protocol de colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi 

făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea 

oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale 

prezentului protocol de colaborare; 

 (3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele 

normative în materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În 

cazul în care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale 

prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu 

legislația în vigoare. 

 (4) La data semnării prezentului protocol de colaborare, de către ambele părţi, Protocolul 

de colaborare înregistrat la Agenția Națională Antidrog cu nr. 462316 din 19 aprilie 2016 și la 

Consiliul Județean Alba cu nr. 5970/5 aprilie 2016, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.            

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

                                    

        Director,                                Preşedinte, 

Chestor de poliție  Sorin OPREA                           Ion DUMITREL 

 

 

                                                     Director executiv, 

                                                        Ioan Bodea 

            

            Avizat pentru legalitate                                                                    Director executiv,  

            Compartimentul juridic                        Marian Florin Aitai 

 

                         Vizat CFP 

 

                                                                                                                              Avizat  

                                                                                                                     Consilier juridic   
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          Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

   de organizare a activităților din cadrul proiectului 

„Educație antidrog” 

 

 Preambul 

Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind 

puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex, 

caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi 

forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la 

fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de 

rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea 

unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.  

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de 

droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului 

abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe 

teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de 

droguri. 

Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea 

Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune pentru 

implementarea strategiei; 

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120/31 iulie 2014 a fost aprobată 

însușirea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020, al cărei obiective specifice propuse sunt 

de natură a genera până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei 

publice. În acest sens, planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret 

măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o 

abordare coerentă şi eficientă, să contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă și să 

promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor din 

domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor societăţii 

civile. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin 

H.G.  nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, pentru realizarea 

atribuţiilor sale Agenţia Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi organizaţii 

neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale. 

 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, 

hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din 

societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului 

Alba aferent anului 2017.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 

 Art. 4.  Județul Alba, în perioada februarie - noiembrie 2017. 

 

 

 



CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

 

 Art. 5.  Concursul Național „Mesajul meu antidrog”- etapa județeană, care are ca scop 

menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 

consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 

 Concursul, care va avea loc în perioada februarie - mai 2017, se va desfășura pe secțiuni: 

 - eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani); 

 - film de scurt metraj, spot antidrog; 

 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 

 - sport. 

 Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi 

conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul 

proiectelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice: 

dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de 

învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul 

adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea influenţei factorilor 

de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi 

droguri. 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu 

şi liceu), iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în 

general. 

 Activitățile din cadrul concursul sunt:   

 a) lansarea concursului, prezentarea noului regulament al concursului, a tematicii 

secţiunilor, prezentarea materialelor de promovare a ediţiei a XIV-a a concursului – 

februarie/martie 2017; 

 b) promovarea concursului în mediul şcolar - februarie/martie 2017; 

 c) desfăşurarea etapei judeţene – februarie/mai 2017; 

 d) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – mai 2017; 

 e) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de 

vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2017.    

 Descrierea secțiunilor concursului 
 I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., 

circumscrise temei; 

 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 

 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise 

temei. 

 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu 

numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 

 II. Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caractere Times New 

Roman 12, pe suport de hârtie şi electronic (CD); 

  La evaluarea lucrărilor vor fi avute  în vedere următoarele criterii: 

      - încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 

      - promovarea mesajelor pozitive; 

      - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 

      - acurateţea stilului, claritatea limbajului;  

 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor 

fi traduse în limba română. 

 III. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Dimensiunea minimă a fotografiilor participante va fi de 1240 X 768 pixeli, format .jpg. 

 Dimensiunea maximă a fotografiilor participante va fi de 8 MB, format jpg.  

 Lucrările fotografice vor fi transmise pe CD sau DVD.  



 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil 

cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 

 Secţiuni: 

- pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă- format A3/A4; 

- grafică – tuş, creion - format A3/A4; 

- fotografie 

 

 IV. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.  

 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.  

 În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va 

colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru 

promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor 

susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate 

elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie 

de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.  

 Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise 

în graficul desfăşurării concursului. 

 

 Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din 

reprezentanţi ai instituţiilor partenere.  

 La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate 

pentru fiecare secţiune în parte.  

 Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, 

şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea 

să fie stabilite înainte de începerea evaluării.  

 În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi 

membrii primind diplome. 

 Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile 

minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data 

de 05.05.2017, ora 16.00.   

 

 Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și 

categorii de vârstă, vor fi premiați cu diplome și premii constând în echipamente IT și 

birotică. 

 

 Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la 

bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.  

 Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba 

de proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de 

tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile 

în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, 

proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi  implementarea unor proiecte pilot locale de tip „Şcoala 

părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri din cadrul 

obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea 

formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie (prevenirea în 

familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA Alba, formaţi la 

nivel naţional pe acest proiect  şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor de învăţământ 

formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul Regional 

de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba asigură şi 

coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în  unităţile de învăţământ.     

 Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi 

resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele 

despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.  

 Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea 

consumului de droguri.  

 Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile 

sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a 

consumului de droguri şi a urmărilor acestuia. 



  Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este 

vârsta când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de 

alcool sau consumul de canabis). Vor participa 20 de clase de gimnaziu de la școlile din judeţul 

Alba, fiind angrenaţi un număr de aproximativ 600 elevi, 600 părinţi şi 20 de cadre didactice. 

 Școlile participante sunt: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, Liceul de Arte 

„Regina Maria” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeş, Şcoala Gimnazială 

nr. 2 Sebeş, Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vinţu de Jos, Şcoala Gimnazială Pianu de Sus, 

Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, 

Liceul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, 

Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia şi Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia.  

 Compus din 12 lecţii la fiecare clasă, „Necenzurat” este dedicat dezvoltării de abilităţi de 

viaţă sănătoasă şi/sau întârzierea tranziţiei de la experimental la consumul regulat de droguri, şi 3 

întâlniri cu părinţii la fiecare clasă.    

 Perioada de desfășurare a acestuia este în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 

şi în semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 

 În limita bugetului alocat, vor fi  tipărite materialele necesare implementării 

proiectului, respectiv caietele pentru elevi, ghiduri metodice pentru psihologii şcolari şi 

specialiştii C.P.E.C.A Alba, care vor desfăşura lecţiile „Necenzurat”, precum şi seturi de 47 

cartonaşe cu întrebări şi răspunsuri despre droguri şi efectele consumului acestora. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 7. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 

alocat acestui proiect. 

 Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog” 

 

 

 

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014, Consiliul Județean 

Alba și-a însușit Strategia Judeţeană Antidrog Alba 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016. 

Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate 

sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - reclamă un răspuns 

instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, 

resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic 

al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul 

unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de 

coordonare instituit anterior şi consolidat prin această strategie continuă să reprezinte elementul 

central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind 

de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de 

informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.  

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului ”Educație 

antidrog”, activități care, într-o proporție covârșitoare, se vor desfășura în unitățile de învățământ 

din județul 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. 69 din 23 februarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete  

Nr. 3127/22.02.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului ”Educație antidrog” 

 

 

 

Strategia județeană antidrog Alba pentru perioada 2013-2020, însușită prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014, este documentul care înglobează obiectivele generale şi 

specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii 

fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba. Aceasta dezvoltă cadrul de politici, necesar 

implementării unui răspuns proactiv faţă de fenomenul consumului de droguri, alcool şi tutun, 

precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin obiective specifice şi acţiuni integrate ale 

instituţiilor judeţene şi locale. Obiectivele specifice propuse sunt de natură a genera până în anul 

2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, planurile de 

acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul 

reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă. 

Problema centrală identificată în fenomenul drogurilor este reprezentată de traficul, 

consumul, dependenţa şi riscurile asociate consumului de droguri. 

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte adaptarea continuă a 

răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socio-

economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 

de reacţie. În acest demers, sprijinul structurilor societăţii civile şi al comunităţii este deosebit de 

important. 

Astfel, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Educație antidrog” se vor canaliza pe 

prevenirea și combaterea consumului de droguri, activități desfășurate în școală, în comunitate și 

în familie, precum și în campanii de reducere a cererii de droguri. 

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, raportate la 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 Protocol de colaborare cu 

Agenția națională Antidrog în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului ”Educație 

antidrog” şi alocarea din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 10.000 lei pentru finanţarea 

acestor activități, conform anexei. 

 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 JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean 

Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 

 - raportul de specialitate nr. 3128/23 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

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

Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 124 lit. a, art. 124 lit. d și art. 128 alin. 1 lit. i din O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul Proiectului „Educație rutieră”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 12000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete vor 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, Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, 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. 70 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 70 din 23 februarie 2017 

 

        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

Nr.______din_________      Nr. _______din_________   

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost 

determinată în primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate 

pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma 

cărora, se pierd prematur vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, 

rezultând şi importante pagube materiale.  

 Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat 

„Educație rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între 

autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi ale art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL 

– preşedinte, în calitate de partener, 

pe de o parte, și 

 Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 

poliție Cristian Ioan DUNCA – împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de partener 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

 Art. 1 -  Obiectul Protocolului de colaborare 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie: 

 a.) Organizarea în anul 2017, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere, 

adresate preșcolarilor și elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de 

desfășurare a acestui proiect - anexă la prezentul protocol. 

 b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie. 

 c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor 

rutiere. 

 d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 

familie pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul Protocol de colaborare. 

 Art. 2 -  Scopul Protocolului de colaborare   

 Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul 

preşcolarilor şi elevilor din judeţul Alba. 

 Art. 3 -  Durata Protocolului de colaborare   

 Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba și expiră la data de 30 iulie 2017. 

 Art. 4 – Sursa fondurilor 

 Bugetul estimativ al acestui proiect este de 12000 lei. Fondurile necesare finanțării 

acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

 



 Art. 5 – Responsabilitățile părților 

     (1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  

  va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 

necesare pentru premierea participanților, precum și a celor legate de achiziționarea de apă și 

dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

  va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 

  va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea activităților și a festivității de premiere. 

      (2) Inspectoratul de Poliție județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 

din cadrul proiectului; 

  va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 

Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

  va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 

proiectului; 

  va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

  va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

 Art. 6 – Conflictul de interese 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese. 

 Art. 7 – Amendarea Protocolului de colaborare 

 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

 (2) 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, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

 Art. 8 – Răspunderea părților  

 (1) Prezentul înscris servește 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 

Protocol. 

 Art. 9 – Forța majoră 

 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 

răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

  Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 

 

          Judeţul Alba prin                                    Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

    Consiliul Județean Alba                        

 

                 Președinte                           Împuternicit Șef al Inspectoratului 

            Ion DUMITREL                                                                 Comisar șef de poliție 

                 Cristian Ioan DUNCA                                                                       

               Director executiv, 

                Marian AITAI      

 

               Director executiv,                           Vizat, 

                   Ioan BODEA               Consilier juridic         
                                                                                                          Subcomisar de politie 

                 Vizat C.F.P.P.                                                              Adriana CIUGUDEAN 

                

              Consilier juridic                

 

http://www.cjalba.ro/


                        Anexa la Protocolul de colaborare                                                                                          
   

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza 

judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră 

necesară organizarea unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt, 

de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar 

capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 

şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt 

factori care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a 

familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea 

permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi 

coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din OUG nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin 

programa școlară, a educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, 

precum și a materialului didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală 

proprii de circulație.  

   (2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ, 

autoritățile administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de 

Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor. 

 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. e și ale art. 91 alin. 6 lit. a din 

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

ulterioare, consiliul județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea 

acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv perteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

 Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iunie 2017. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 Art. 6.  Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:  

  7 echipaje a câte 3 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din Alba Iulia (21 

preșcolari); 

  vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de 

circulaţie pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică 

rutieră şi o probă practică.  



 Toți participanții vor fi premiați cu diplome, medalii, jocuri specifice vârstei, rechizite 

diverse etc. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”  
 Participă preșcolarii din grupele mari de la Grădiniţa „Primii paşi” Aiud şi Gîrbova de Jos 

(aproximativ150 preșcolari).  

 Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, fiind premiate 

5 dintre cele mai reușite lucrări (1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 premiu de excelență, 1 

mențiune).  

 Premiile vor consta diplome, medalii, jocuri specifice vârstei, rechizite diverse etc. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 8. Patrule şcolare în acţiune 

  Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor  

Capitolului 9 din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei 

rutiere, încheiată la Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, 

precum şi ale art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Fiecare patrulă are câte 6 membri.  

 Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei pobe practice, sub îndrumarea 

specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. 

 În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele 

clasate pe primele trei locuri fiind premiate cu diplome, medalii, articole sportive, echipamente 

IT și birotică.  

 Toți participanții (elevi și profesori) vor primi diplome de participare. 

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă, se alege o zonă circulată dintr-un municipiu sau 

oraș al județului Alba. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 9.  Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat 

preşcolarilor şi şcolarilor (clasele I-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică 

rutieră.  

 Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, 

toți participanții primesc diplome și dulciuri diverse. 

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se alege în fiecare an o altă localitate din județul 

Alba, astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 



 Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa 

judeţeană 
 Destinat elevilor de gimnaziu și liceu. 

 Se defășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. 

 Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare  și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Concursul se va desfășura pe secțiuni, A – gimnaziu și B – liceu, fiecare echipaj fiind 

format din 2 elevi.  

 În cadrul secțiunii A, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, 

unul proba de parcurgere a unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon, iar celălalt proba 

de respectare a regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.  

 În cadrul secțiunii B, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, 

unul proba teoretică, în vederea verificării cunoștințelor în domeniul rutier, pe bază de 

chestionar, iar celălalt proba de arbitraj în vederea identificării abaterilor de la respectarea 

regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.  

 În cadrul fiecărei secțiuni se vor acorda premiile I, II și III, fiecare membru al echipajului 

aflat pe primele trei locuri fiind premiat cu biciclete, echipamente IT și birotică, articole sportive, 

medalii, diplome etc.  

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se alege în fiecare an o localitate din județul 

Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 Art. 11. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 

alocat acestui proiect. 

 Art. 12. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 

 Art. 13. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

 

Dezvoltarea nivelului de pregătire a preșcolarilor și elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea regulilor de circulație, creșterea nivelului de implicare a 

elevilor în activități de prevenire a accidentelor rutiere, precum și optimizarea sistemului de 

comunicare reală și eficientă între școală, autorități și familie pentru prevenirea accidentelor 

rutiere, sunt, atât pentru Consiliul Județean Alba, cât și pentru Inspectoratul de Poliție Județean 

Alba, principalele obiective în cadrul proiectului „Educație rutieră”, proiect având ca scop 

prevenirea accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și școlarilor din județul Alba. 

Deoarece, cel mai important factor în atingerea acestor obiective este factorul 

educațional, în procesul de educație devine foarte importantă implicarea cât mai multor factori – 

familie, școală, mass-media, autorități etc. Astfel, proiectul își propune realizarea unor activități 

comune și coerente  în plan local, desfășurate în colaborare cu instituțiile cu atribuții în acest 

domeniu, urmărindu-se în acest fel monitorizarea permanentă a cauzelor care determină 

pierderea de vieți omenești încă de la cele mai fragede vârste și adoptarea celor mai bune măsuri 

de prevenire a acestor evenimente. 

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului „Educație 

rutieră”, activități care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul 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. 70 din 23 februarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr.  3128/22.02.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 Accidentele de circulaţie înregistrate pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, în 

ultima perioadă au evidenţiat o creştere semnificativă, accidente în urma cărora, se pierd prematur 

vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, rezultând şi importante 

pagube materiale. Astfel, este necesară organizarea unor activităţi extrașcolare de educaţie rutieră, 

cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor reprezentându-l 

factorul educaţional. În procesul de educaţie devine foarte importantă implicarea a cât mai multor 

factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 Programul ”Educație rutieră” îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor 

acestora în activităţi educativ-preventive.  

 Activitățile de bază din cadrul programului ”Educație rutieră” se vor canaliza pe:  

 cunoaşterea de către elevi și preșcolari a prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile 

publice şi consecinţele nerespectării lor;  

 cunoaşterea şi adoptarea de către elevi a măsurilor de prevenire a accidentelor rutiere în vederea 

reducerii riscului victimal;  

 formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor elevi, care să fie capabili să realizeze 

activităţi demonstrative cu caracter preventiv destinate propriilor colegi;  

 monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al siguranţei elevilor;  

 stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. 

 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 Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție 

Județean Alba în vederea organizării activităților din cadrul Programului ”Educație rutieră” şi 

alocarea din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 12.000 lei pentru finanţarea acestor activități, 

conform Anexei. 

 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. 

 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 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului 

„Prietenii pompierilor”; 

 - raportul de specialitate nr. 3324/24 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în 

vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”, conform anexei 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

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

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 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. 71 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 71/24 februarie 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată 

de importanța cunoașterii factorilor de risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre 

la care este expusă comunitatea din care face parte, adoptarea unui comportament adecvat și 

cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii sau al apariției unei situații de 

urgență ori dezastru.  

 Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter 

educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat ”Prietenii pompierilor” vizează 

consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi 

inspectoratele pentru situații de urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 55 din Legea nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 

91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate 

de partener, 

pe de o parte, și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba , cu sediul în Alba Iulia, 

str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin Dl. Colonel 

Cornel OPRIȘA – împuternicit Inspector Șef, în calitate de partener 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Organizarea în anul 2017 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul Proiectului 

”Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor 

generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea atitudinilor și 

comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități prevăzute în 

Regulamentul de desfășurare al acestui Proiect, Anexă la prezentul protocol. 

(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de echipă, 

curajul, disciplina și spiritul de fair-play; 

(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu caracter 

exclusiv umanitar; 

(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de prevenire și de 

intervenție în situații de urgență sau dezastre; 

(5) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite 

în prezentul Protocol de colaborare. 

ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI   

Prezentul Protocol are ca scop asigurarea pregătirii unitare la nivel județean al elevilor din 

învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 

situațiilor de urgență. 

ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI   

Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba, și expiră la data de 30 iulie 2017. 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 

Nr.______din_________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “Unirea” al județului Alba 

Nr. _______din_________   



ARTICOLUL 4 – SURSA FONDURILOR 

Bugetul acestui proiect este de maxim 10.000 lei. Fondurile necesare finanțării acestui proiect 

provin din contribuția Județului Alba.  

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

    (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:  

 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare 

pentru premierea participanților; 

 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba: 

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din 

cadrul proiectului 

 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 

Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 

proiectului. 

 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi va 

trebui să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese.  

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

Orice modificare a Protocolului de colaborare 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, 

cu excepţia cazurilor foarte bine justificate. 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu 

bună credință. 

Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Protocol. 

ARTICOLUL 9 – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea 

care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 Prezentul document se întocmește în 4(patru) exemplare. 

 

     Judeţul Alba, prin                        Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

Consiliul Județean Alba                                                      “Unirea” al județului Alba                        

 

                 Președinte                          Împuternicit Inspector Șef  

            Ion DUMITREL                                                     Colonel dr. Cornel OPRIȘA                                                                       

 

            Director executiv, 

                Marian Aitai 

 

               Director executiv,  

                   Ioan Bodea     

    

                Vizat C.F.P.            

     

              Consilier juridic             

                              

    

http://www.cjalba.ro/


 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a proiectului “Prietenii pompierilor” 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 

Art.1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba şi la 

nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor 

activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Urmările 

acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau 

temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 

şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 

rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 

importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a 

tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 

monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 

comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 2 (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă a 

populaţiei privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi 

educaţie de toate gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă. 

(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale 

cercurilor de elevi “Prietenii pompierilor”. 

(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor 

concursurilor naționale “Prietenii pompierilor” și “Cu viața mea apăr viața”. 

 

Art. 3. Potrivit art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are 

atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea 

civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public județean. 

 

CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 

Art.4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iulie 2017. 

 

 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

Art. 6.  Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării 

împotriva incendiilor “Prietenii pompierilor”- etapa județeană : 

Fiecare echipaj este format din un comandant, 8 concurenți și 1 rezervă, poate fi constituit 

exclusiv din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani, 

împliniți în anul calendaristic în care se desfășoară concursul. 



Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu 

obstacole. Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, 

materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare: Stadionul Municipal “Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate:   

 Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba,  

 Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al județului Alba. 

 

Art. 7. Concursul cu tematică de protecție civilă “Cu viața mea apăr viața” – etapa județeană:                              

Fiecare echipaj participant la concurs este format din 4 elevi și conducătorul echipajului 

(cadrul didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având vârsta cuprinsă 

între 10 și 15 ani pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele IX-XI, împliniți 

în anul calendaristic desfășurării concursului.  

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, “Deplasarea cu masca pe figură într-un 

raion cu obstacole, contaminat”, “Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe 

distanţa de 50 m”. Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, 

medalii, cupe, materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal “Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate:  

 Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba,  

 Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al jud. Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

Art. 8. Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total alocat 

acestui proiect. 

Art. 9. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 

Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului 

„Prietenii pompierilor” 

 

 

Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată 

de importanța cunoașterii factorilor de risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre 

la care este expusă comunitatea din care facem parte, adoptarea unui comportament adecvat și 

cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii sau al apariției unei situații de 

urgență ori dezastru.  

Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba şi la 

nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor 

activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Urmările 

acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau 

temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 

rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 

importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a 

tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 

monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 

comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului „Prietenii 

pompierilor”, activități care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul 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. 71 din 24 februarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Direcția dezvoltare si bugete  

Nr.  3324/24.02.2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Unirea” al județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului  

”Prietenii pompierilor” 

 

 

 

  Necesitatea organizării unor activităţi extrașcolare  în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile este dată de faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe 

raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă. Urmările 

acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau 

temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

  Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura 

impulsivă şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării 

împotriva incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale 

tragedii. Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor 

în rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 

importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

  Proiectul ”Prietenii pompierilor” îşi propune realizarea unor activităţi concrete în 

plan local, desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în 

domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită 

a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 

monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 

comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

  Desfășurat sub forma a două concursuri, ”Prietenii pompierilor” și ”Cu viața mea 

apăr viața”, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Prietenii pompierilor” se vor canaliza pe: 

  - cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind apărarea împotriva 

incendiilor și protecției civile şi consecinţele nerespectării lor;  

  - formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor elevi, care să fie capabili să 

realizeze activităţi demonstrative cu caracter preventiv destinate propriilor colegi;  

  - monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al siguranţei 

elevilor;  

  - stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. 

  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”, raportat la 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 

Protocol de colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba în 

vederea organizării activităților din cadrul Programului ”Prietenii pompierilor” şi alocarea din 

bugetul local pe anul 2017 a sumei de 10.000 lei pentru finanţarea acestor activități, conform 

Anexei. 

  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. 

  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 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a 

Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”; 

 - raportul de specialitate nr. 3325/24 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 11 lit. e și art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România, 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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul proiectului „Educație sanitară”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Filialei de Cruce 

Roșie a Județului 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. 72 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


 Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 72/24 februarie 2017   

        ROMÂNIA                                                                                     ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                               Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

  

 În vederea îndeplinirii misiunii sale, proiectele desfășurate de Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România vizeaza cele 4 domenii cheie definite ca prioritare de Strategia 2010 a 

Federației Internaționale, și anume: pregătirea împotriva dezastrelor, răspunsul în caz de 

dezastru, sănătate și bunăstare socială, difuzarea valorilor umanitare și a Principiilor 

Fundamentale ale Mișcării: umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat și 

independență. 

Cu o tradiție de 55 de ani concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” 

din cadrul proiectului ”Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din 

România, prin filialele județene, are ca obiectiv principal însuşirea, de către elevi, a cunoştinţelor 

de bază privind prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a 

primului ajutor de bază - „efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au 

suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără 

utilizarea unor echipamente specifice acestui scop" (Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii). 

 Proiectul vizează, conform art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995, a Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  încheierea de convenţii de 

colaborare şi alcătuirea de programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care 

desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale 

umanitare, colaborare prevăzută și de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 

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

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate 

de partener,  

pe de o parte, și 

Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, cu sediul Alba Iulia, str. București, nr. 16, Jud. Alba, 

CIF 4765812, reprezentată legal prin dl. Adrian Ionel Duşa – director, în calitate de partener 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Organizarea în anul 2017, în unitățile școlare din județul Alba, a activităților din cadrul 

proiectului de Educație sanitară pentru însușirea cunoştinţelor de bază privind prevenirea 

accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază 

adresate elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare a acestui 

proiect, Anexă la prezentul protocol. 

(2) Dezvoltarea nivelului de pregătire a elevilor în vederea metodelor de acordare corectă a 

primului ajutor de bază. 

(3) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de păstrare și îmbunătățire a sănătății 

fizice. 

(4) Dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflață în suferință 

(5) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie 

pentru prevenirea accidentelor și promovarea unei vieți sănătoase, prin implicarea tuturor 

factorilor educaţionali. 

(6) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite 

în prezentul Protocol de colaborare. 

ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI   

Prezentul Protocol are ca scop promovarerea instruirii în domeniile: prim ajutor și educație 

pentru sănătate în rândul elevilor din judeţul Alba. 



ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI   

Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba, și expiră la data de 30 iulie 2017. 

ARTICOLUL 4 – SURSA FONDURILOR 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 7.500 lei. Fondurile necesare finanțării acestui 

proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

- va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 

necesare pentru premierea participanților; 

- va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 

- va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba,  

- va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 

din cadrul proiectului 

- va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Alba, pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 

Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

- va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 

proiectului. 

- va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

- va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

 Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi vor 

trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la 

apariţia unui asemenea conflict de interese. 

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

Orice modificare a Protocolului de colaborare 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, 

cu excepţia cazurilor foarte bine justificate. 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu 

bună credință. 

Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Protocol. 

ARTICOLUL 9 – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea 

care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 

             Judeţul Alba, prin                            Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba 

       Consiliul Județean Alba 

 

               Președinte,                                                   Director, 

            Ion DUMITREL                                                                      Adrian Ionel DUȘA 

                                               

             Director executiv, 

               Marian AITAI 

      

             Director executiv,       

                 Ioan BODEA                       
  

               Vizat C.F.P.P.                              

 

              Consilier juridic                

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul Proiectului ”Educație sanitară” 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 

Art.1. Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul proiectului 

”Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin filialele 

județene, este singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor care se desfășoară în școlile din 

România. Este un concurs cu tradiție, care se desfășoară în școlile din România din anul 1962. 

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a promova instruirea in 

domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează: însuşirea cunoştinţelor de bază 

despre prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului 

ajutor de bază, dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă, 

păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice și morale , promovarea ocrotirii mediului înconjurător. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor și a însușirii deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului 

ajutor de bază, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în 

activităţi educativ-preventive.  

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art.2.  Potrivit art. 11 lit. e raportat la prevederile art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995, a 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  una 

din atribuțiile principale ale acesteia este să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la 

activităţile specifice, precum și încheierea de convenţii de colaborare şi alcătuirea de programe 

de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi 

comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 

locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.  

Art.3. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții 

privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în 

vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

Art.4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

Art. 5.  Județul Alba, în perioada martie-iulie 2017. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 6. Proiectul ”Educație sanitară” constă în desfășurarea concursului ”Sanitarii pricepuți”, 

concurs la care poate participa, benevol, orice elev din învăţământul gimnazial şi liceal. 

Art. 7. Activitățile din cadrul proiectului ”Educație sanitară” se vor desfășura în conformitate cu 

prevederile Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru sănătate și 

prim ajutor ”Sanitarii pricepuți” nr. 299/2013, elaborat de Societatea Națională de Cruce Roșie,  

împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență din România. 

Art. 8. Concursul se desfășoară anual, pe etape:  

 Etapa pe şcoală: fiecare unitate şcolară unde elevii s-au pregătit în cadrul cercului "Sanitarii 

pricepuţi" şi care este interesată să participe la competiţie, organizează selecţia membrilor 



echipajului: 6 elevi ( 5 membri în echipaj + 1 rezervă) care va reprezenta şcoala la etapele 

superioare.  

 Etapa pe localitate: În funcţie de numărul şcolilor participante, minimum 6, se pot organiza, 

premergător etapei pe zonă, în zilele libere, etape pe localitate. Acestea vor fi organizate de 

către subfiliala locală a Crucii Roşii Române, în colaborare cu conducerea şcolilor 

participante şi autorităţile locale, organele sanitare locale şi Inspectoratele Judeţene pentru 

Situaţii de Urgenţă.  

 Etapa pe judeţ: se organizează în perioada 20 - 31 mai, de către filiala judeţeană a Crucii 

Roşii Române, în colaborare cu Autorităţile Publice partenere. Participă echipajele clasate pe 

locul I la etapa pe localitate.  

 Etapa naţională: se adresează ciclului gimnazial şi liceal şi se organizează anual, alternativ 

pentru fiecare ciclu de învăţământ: gimnazial/liceal, în vacanţa de vară, de către Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 

Ministerul Sănătăţii şi Inspectoralul General pentru Situaţii de Urgenţă. Participă echipajele 

câştigătoare ale locului I la etapa judeţeană din ciclul pentru care are loc etapa naţională.  

 

Art. 9. La toate etapele concursului, participanții vor susține 2 probe, teoretică și practică. 

Proba teoretică: la toate etapele concursului, se organizează o testare stabilită de juriul 

concursului, pe baza tematicii orientative din Regulament. 

Proba practică: trebuie executată de membri întregului echipaj şi va cuprinde inclusiv 

predarea accidentatului serviciilor specializate.  

 

Punctajul final va fi constituit din însumarea punctajului obţinut la proba teoretică şi 

punctajul acordat de fiecare membru al juriului, inclusiv preşedintele juriului, la proba 

practică. Clasamentul se va întocmi în ordinea descrescătoare a mediilor. În cazul în care există 

medii egale, departajarea se va face pe baza punctajului obţinut la proba practică. Echipajele care 

întrunesc acelaşi punctaj şi la proba teoretică şi la cea practică, se clasifică pe acelaşi loc. Pentru 

echipajele clasate pe primele 6 locuri la medii egale, departajarea se va face printr-o probă de 

baraj, exclusiv practică, care să reprezinte, totodată, şi o demonstraţie pentru ceilalţi participanţi. 

Această probă va cuprinde o intervenţie de prim ajutor în cazul unui accident colectiv (3 - 4 

victime). Anunţarea rezultatelor finale se va face în timpul festivităţii de premiere. 

 

Responsabili activitate: 

 Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba;  

 Crucea Roșie Română Filiala Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

Echipajele participante vor primi premii constând în tricouri personalizate, șepci personalizate și 

produse igienico-sanitare. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate cu medalii, 

diplome și cupe. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

Art. 10. Premiile aferente proiectului se vor achiziționa în limita bugetului total alocat acestui 

proiect. 

 

Art. 11. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, 

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

 

 

Însuşirea cunoştinţelor de bază despre prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice 

pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază, dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane 

faţă de cei aflaţi în suferinţă, păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice și morale, promovarea 

ocrotirii mediului înconjurător precum și optimizarea sistemului de comunicare reală și eficientă 

între școală, autorități și familie pentru prevenirea accidentelor sunt, atât pentru Consiliul 

Județean Alba, cât și pentru Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, principalele obiective în 

cadrul proiectului „Educație sanitară”, proiect având ca scop promovarea instruirii în domeniile: 

primul ajutor şi educaţie pentru sănătate. 

Deoarece, cel mai important factor în atingerea acestor obiective este factorul 

educațional, în procesul de educație devine foarte importantă implicarea cât mai multor factori – 

familie, școală, mass-media, autorități etc. Astfel, proiectul își propune realizarea unor activități 

comune și coerente  în plan local, desfășurate în colaborare cu instituțiile cu atribuții în acest 

domeniu, urmărindu-se în acest fel adoptarea celor mai bune măsuri de prevenire a accidentelor. 

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului ”Educație 

sanitară”, activități care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul 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. 72 din 24 februarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete  

Nr.  3325/24.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului ”Educație sanitară” 

 

 

Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul proiectului 

”Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin filialele 

județene, este singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor care se desfășoară în școlile din 

România. Este un concurs cu tradiție, care se desfășoară în școlile din România din anul 1962. 

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a promova instruirea in 

domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează: însuşirea cunoştinţelor de bază 

despre prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului 

ajutor de bază, dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă, 

păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii fizice și morale, promovarea ocrotirii mediului înconjurător. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor și a însușirii deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului 

ajutor de bază, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în 

activităţi educativ-preventive.  

 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”, raportat la 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 Protocol de colaborare cu 

Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba în vederea organizării activităților din cadrul 

Programului ”Educație sanitară” şi alocarea din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 7.500 lei 

pentru finanţarea acestor activități, conform Anexei. 

 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. 

 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 JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților 

din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi  

„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean 

Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de 

baschet”(liceu băieţi şi fete), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa 

școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

 - raportul de specialitate nr. 3315/23 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 

privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare; 

 - Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032; 

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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba, prin Consiliul 

Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităţilor din 

cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” ”(liceu băieţi şi fete), „Campionatul 

județean de volei” ”(liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi 

fete; liceu băieţi şi fete),  conform Anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 33000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet”(liceu băieţi şi fete), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la 

fotbal”(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete).  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

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

Școlar Judeţean 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. 73 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


 Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 73/24 februarie 2017   
         

 ROMÂNIA              ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA             JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba                   Inspectoratul Școlar Județean Alba 

   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

PREAMBUL 

A.  Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

denumite în continuare inspectorat școlar, sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului 

Educației Naţionale, care se organizează la nivelul județului/municipiului București și care 

acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea educației 

naționale nr. 1/2011, în domeniul învățământului preuniversitar. 

B.  Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților 

și a festivităților de premiere din cadrul Proiectelor ”Campionatul județean de baschet” (liceu 

băieţi şi fete), a ”Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi ”Cupa școlilor și liceelor 

la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete). 

 

În temeiul Ordinului nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, Legii educaţiei naţionale nr.1/ 2011, a Legii 

nr. 69/2000 care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică 

și sport şi a Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032 

precum şi în temeiul atribuțiilor prevăzute de art. 91 alin. 1 lit. “e” raportat la art. 91 alin. 

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

completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

părțile 

1. Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 

RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin 

Dl. Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate de Preşedinte, 

pe de o parte, şi 

2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel Bethlen,  nr. 

7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin D-na. profesor Eugenia Marcela 

Dărămuș, în calitate de Inspector Școlar General,  

pe de altă parte, convin următoarele: 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2017, împreună cu 

Inspectoratul Şcolar judeţean Alba, în unitățile școlare participante din județul Alba, a 

competițiilor adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 

- volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în 

Anexă 

- baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în Anexă 

- fotbal, pentru învățământul preuniversitar, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în Anexă 

(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția fiecărei părți 

sunt definite în prezentul protocol de colaborare. 

ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 

- promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din 

județul Alba 

- promovarea spiritului competițional și de echipă 



- implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie 

pentru sportul de performanţă 

- promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului liber 

- promovarea județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la 

etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 

ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE  

Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba, și expiră la data de 31 decembrie 2017. 

ARTICOLUL 4 – SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse in aceste proiecte este de 

33.000 lei alocaţi după cum urmează: 

- Pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, 

este alocată suma maximă de 6.000 lei; 

- Pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, este 

alocată suma maximă de 7.000 lei; 

- Pentru Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, este alocată suma maximă de 20.000 lei. 

 Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul Consiliului Județean Alba.  

ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

    (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

- Să suporte, în limita bugetului alocat:  

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, 

pentru ramurile sportive volei şi baschet 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, 

pentru ramura sportivă Fotbal 

- Să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 

- Să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea festivității de premiere; 

- Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul Cristian Dumitraş, 

consilier superior în cadrul Serviciului Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învăţământ- 

Direcția Gestiunea Patrimoniului, nr. de tel. 0761 331.365, e-mail: 

cristian.dumitras@cjalba.ro. 

(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  

- Inspectoratului îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  

- Să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a competițiilor 

sportive și a festivității de premiere; 

- Să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, referitoare 

la data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

- Să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul 

propriu a activităților din cadrul competiţiilor; 

- Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea 

activităţilor din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul 

profesor Mihai Negrescu, Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport, nr. de tel. 0721 

211.014, email: negrescu_mihai@yahoo.com. 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va informa 

partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese. 

http://www.cjalba.ro/


ARTICOLUL 7 – AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare 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 reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor sportive din 

cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului şi va 

conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului Județean 

Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui prin 

hotărâre. 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul protocol de colaborare 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 protocol de 

colaborare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre 

părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o notificare 

scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 

constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.  

(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 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege un 

eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea 

protocolului de colaborare 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 protocolului de colaborare. 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. 

 Prezentul protocol de colaborare 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                                                   Inspectoratul Școlar Județean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                     

 

                  Președinte,                                                                  Inspector Școlar General, 

           Ion DUMITREL                                                      Prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ 

 

            Director executiv, 

              Marian AITAI 

      

           Director executiv,  

                 Ioan Bodea          

 

               Vizat C.F.P.      

         

           Consilier juridic             



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor  

„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete),  

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi  

„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 

În condițiile globalizării, sportul reprezintă un mediu cu puternic potențial de afirmare a 

identității naționale. Fiecare țară a Uniunii Europene are propria tradiție și cultură, ce pot fi 

definite inclusiv prin caracteristici ale sportului. Acestea pot fi explicate prin influenţele istorice, 

culturale şi sociale ce s-au exercitat în timp asupra sportului din fiecare ţară.  

De asemenea, sportul ca industrie poate fi extrem de profitabilă dacă se desfășoară într-un 

cadrul organizat, cu investiții în organizarea competițiilor realizate pe termen lung și având o 

adresabilitate către un segment cât mai larg de populație, începând de la vârstele cele mai 

fragede. 

Contextul legislativ internațional pe care România l-a adoptat ca parte a Uniunii 

Europene  a determinat fundamental legislația internă, cu implicații asupra tuturor dimensiunilor 

sportului. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032,  la 

capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 

de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 

populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 

importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 

contemporane. 

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte sprijinirea 

competiţiilor sportive la nivelul învăţământului preuniversitar, adaptat la condiţiile socio-

economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 

de acţiune.  

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul Proiectelor 

„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu 

băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete), 

activități care ce se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul 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. 73 din 24 februarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete  

Nr. 3315/23.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul 

Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” 

(liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și 

liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

Promovarea conceptului de viață activă presupune o cooperarea strânsă între sectoarele 

sănătății, educației și sportului, concretizată în creșterea numărului de practicanți ai sportului la 

toate vârstele, combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului, reducerea abandonului 

școlar, selecția unui număr mai mare de tineri care optează pentru sportul de performanță. 

În statistici recente, Organizația Mondială a Sănătății evidențiază că:  activitatea fizică 

insuficientă reprezintă unul dintre cei zece factori majori de risc pentru sănătate (afecțiuni 

cardiace, diabet și cancer). De asemenea se arată că unul din patru adulți nu este activ din punct 

de vedere fizic şi că mai  mult de 80% dintre adolescenți practică insuficient exerciții fizice. 

Studiile Organizaţiei Mondiale a sănătăţii relevă faptul că în numai 56% din statele membre ale 

acestei organizaţii operează politici privind stimularea activității fizice, la diferite categorii de 

populație şi că statele membre au stabilit ca până în anul 2025, să reducă cu 10% numărul celor 

care practică insuficient exercițiile fizice, incluzând strategii distincte în acest scop. 

În urma consultărilor avute, cu factorii interesaţi, Ministerul Tineretului şi Sportului a 

elaborat şi adoptat, în anul 2016, Strategia Naţională de Dezvoltare a sportului în România 

pentru perioada 2016 – 2032. În cadrul acestei strategii, la capitolul 5.1. Sportul pentru toți se 

urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului de practicanți ai activităților fizice la 

nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Prin Legea nr. 69/2000 actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea 

sistemului național de educație fizică și sport, legiferează faptul că aceste activități sunt de 

interes național, recunoscute și stimulate de către stat; practicarea educației fizice și sportului  

fiind un drept al persoanei, care trebuie exercitat fără nici o discriminare, garantat de stat, 

exercitarea acestuia fiind liberă, voluntară, realizată independent sau în cadrul structurilor 

asociative; autoritățile publice centrale și locale, instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, 

organismele neguvernamentale, au obligația de a sprijini sportul pentru toți și sportul de 

performanță, asigurând condițiile organizatorice și materiale de practicare a acestora.   

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în art. 3, menționează printre principiile care 

guvernează  învățământul preuniversitar și superior și învățarea pe tot parcursul vieții și pe cel al 

promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educație fizică și prin practicarea activităților 

sportive.   

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 

populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 

importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 

contemporane. 

De asemenea prin stimularea sportului de masă baza de selecţie pentru sportul de 

performanţă creşte, astfel încât loturile naţionale de la diferitele discipline sportive au 

posibilitatea să selecteze cu adevărat cei mai talentaţi sportivi. La nivelul Consiliului Judeţean 

Alba s-a urmărit cu consecvenţă dezvoltarea sportului prin sprijinirea competiţiilor sportive la 

nivelul învăţământului preuniversitar și nu numai. 

Ca urmare a experienţei în colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, acumulată 

pe parcursul anilor, s-a constatat necesitatea promovării sportului de masă prin susţinerea 

organizării competiţiilor şcolare de nivel local şi judeţean. 



În urma consultărilor avute cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, pentru anul şcolar 

2017-2018 s-a stabilit, de comun acord, ca prin parteneriatul încheiat să fie sprijinite competiţiile 

derulate în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar. 

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”, raportate la  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 Protocol de 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în vederea organizării unor competiţii sportive 

şi alocarea din bugetul pe anul 2017 a sumei de 33.000 lei pentru finanţarea acestor activități, 

conform anexei. 

 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: Cristian DUMITRAŞ 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în 

vederea organizării activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea 

traficului de persoane” 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru 

prevenirea traficului de persoane; 

 - raportul de specialitate nr. 3316/23 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva 

Traficului de Persoane, 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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării 

activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru organizarea 

activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

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

Naţională Împotriva Traficului de Persoane, 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. 74 

Alba Iulia, 24 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


 Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 74/24 februarie 2017   
  

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
   AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 

 

PROTOCOL   DE   COLABORARE 

 

Preambul 

 

Având în vedere problematica fenomenului traficului de persoane în România, Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în scopul aducerii la îndeplinire a obiectivului 

strategic de optimizare şi extindere a procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională 

pentru susţinerea implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, dezvoltă 

parteneriate cu organizaţii cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul prevenirii traficului de 

persoane. 

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane precum 

şi art. 91 alin. 1 lit. ”e” raportat la art. 91 alin. 6 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

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

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

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, denumită 

în continuare A.N.I.T.P., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1, 

C.I.F.: 28703167 reprezentată prin director,   

şi 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba 

Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 

 

Capitolul I  - Obiectul protocolului de colaborare 

Art. 1 Prezentul protocol de colaborare are ca obiectiv colaborarea activă a celor doi 

parteneri în scopul optimizării activităţilor acestora în domeniul educației pentru prevenirea 

traficului de persoane. 

Capitolul II - Activităţi comune 

 Art. 2 În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului protocol de colaborare, părţile vor 

desfăşura următoarele activităţi comune: 

a) participarea personalului propriu specializat la acţiunile specifice stabilite de comun acord;  

b) mediatizarea ambilor parteneri în cadrul acţiunilor comune desfăşurate pe plan          

regional/naţional/internaţional; 

c) realizarea/diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica 

traficului de persoane; 

d) promovarea şi protecţia drepturilor victimelor în scopul prevenirii traficării şi a exploatării 

lor de orice fel, în cadrul măsurilor iniţiate pentru aplicarea politicilor în domeniul traficului de 

persoane şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane; 

 



Capitolul III - Activităţi desfăşurate de către A.N.I.T.P. prin Centrul Regional Alba Iulia 

Art. 3 În cadrul cooperării, A.N.I.T.P- Centrul Regional Alba Iulia, va desfăşura 

următoarele activităţi: 

 a)  iniţiază şi organizează activităţi de prevenire  în domeniul traficului de persoane; 

 b) furnizează date şi informaţii, la cerere, în scopul utilizării acestora de către specialiştii 

Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii; 

c) realizează  activităţi de informare şi instruire a specialiştilor Consiliului Judeţean Alba, pe 

linia  prevenirii traficului de persoane; 

d) organizează activităţile cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 

e) obţine acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean sau al altor instituţii şi autorităţi publice pentru 

desfăşurarea activităţilor; 

f) desemnează o persoană responsabilă pentru derularea activităţilor. 

Capitolul IV - Activităţi desfăşurate de către Consiliul Judeţean Alba 

 Art. 4 În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Alba va desfăşura următoarele activităţi: 

a) desemnează personal de la nivelul instituţiei care ţine legătura cu instituţia parteneră; 

b) furnizează  date şi informaţii în scopul utilizării acestora de către specialiştii A.N.I.T.P. – 

Centrul Regional Alba Iulia, în condiţiile legii; 

c) participă la acţiuni specifice (întâlniri, şedinţe, training-uri, instruiri, etc.) în domeniul 

traficului de persoane, organizate de partener; 

d) participarea reprezentantului A.N.I.T.P. – Centrul Regional Alba Iulia în cadrul şedinţelor 

privind coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea realizării 

serviciilor publice de interes judeţean; 

e) susţine promovarea de acţiuni şi organizarea de concursuri în scopul educării publicului ţintă 

în prevenirea traficului de persoane, propuse de Centrul Regional Alba Iulia al A.N.I.T.P., şi 

asigură finanţarea acestora în sumă maximă de 10.000 lei. 

f) desemnează o persoană responsabilă pentru derularea activităţilor. 

Capitolul V - Modalităţi de colaborare 

Art. 5 (a) Parteneriatul rezultat din semnarea prezentului Protocol de colaborare se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza asistenţei mutuale şi a respectului 

reciproc. 

             (b) Acest protocol de colaborare nu implică nici o obligaţie financiară pentru 

A.N.I.T.P.. 

Art. 6 Părţile vor desemna persoane responsabile pentru derularea colaborării potrivit 

prezentului Protocol de colaborare, ale căror date de contact vor fi comunicate reciproc, în 

termen de cel mult 20 zile de la semnarea instrumentului de colaborare. 

Capitolul VI - Durata protocolului de colaborare 

Art. 7 Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării şi se încheie pe o perioadă 

determinată de 1 an, până la 31.12.2017. 

Capitolul VII - Încetarea protocolului de colaborare 

Art. 8  Prezentul Protocol de colaborare încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea perioadei de valabilitate, în condiţiile prevăzute la art. 7; 

b) prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 

30 de zile înainte de data încetării; 

c) în cazul reorganizării sau desfiinţării uneia dintre părţi, potrivit legii; 

d) de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul protocol de către una dintre părţi, în măsura în care la notificarea adresată 

de partea lezată, partea în culpă nu depune diligenţele necesare pentru executarea în mod 

corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului protocol, în termen de 15 zile de la 

primirea notificării. 

Capitolul VIII - Comunicări 

Art. 9 Comunicările între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului Protocol de 

colaborare se pot face prin poştă, fax, e-mail. 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

Art. 10 Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzător 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol de colaborare. 

Art. 11 Părţile îşi vor furniza, în condiţiile legii, toate informaţiile necesare în vederea 

asigurării îndeplinirii obligaţiilor asumate în prezentul protocol de colaborare. 



Art. 12 În cazul în care una dintre părţi este obligată, în condiţiile legii, să dezvăluie 

informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol de colaborare, va notifica 

de îndată acest fapt celeilalte părţi. 

Art. 13 Părţile îşi vor coordona acţiunile şi alte manifestări publice legate de către 

prezentul protocol de colaborare şi se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să 

transmită public informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestui document. 

Art. 14 Prezentul protocol de colaborare poate fi reînnoit, revizuit sau completat numai 

cu acordul scris al părţilor ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. 

Art. 15 Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol de colaborare va 

transmite celeilalte părţi, în scris spre analiză propunerile sale. 

Art. 16 Drepturile şi obligaţiile părţilor deţinute în temeiul prezentului protocol de 

colaborare nu pot fi cesionate către o altă persoană fizică sau juridică. 

Art. 17 Prezentul protocol de colaborare constituie o normă cadru de colaborare între 

părţi, în vederea realizării obiectivului stabilit, acestea putând conveni şi alte acţiuni specifice. 

Art. 18 În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării sale, prezentul protocol de 

colaborare va fi transmis, în copie, de către A.N.I.T.P., Centrului Regional Alba Iulia. 

 

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ____________________, în 2 (două) exemplare, 

câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 

                 AGENŢIA NAŢIONALĂ                                   Judeţul Alba, prin 

ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE              CONSILIUL JUDETEAN ALBA  

 

           DIRECTOR                     Președinte, 

     Comisar de poliţie                                         Ion DUMITREL 

           

            

AVIZAT DE LEGALITATE                                   Director executiv, 

   Compartimentul Juridic              Marian Florin Aitai 

       

 

AVIZ DE SPECIALITATE    Director executiv, 

                Ioan Bodea 

 

      

    Vizat C.F.P.      

         

          Consilier juridic 
Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMENT 

de desfăşurare a activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

Preambul 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă 

demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor 

sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe 

care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, 

societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului 

corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri 

substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea economică şi securitatea regională. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

Art.1. Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

împotriva Traficului de Persoane şi Legea nr. 678/2001 pentru Prevenirea și Combaterea 

Traficului de Ființe Umane. 

Art.2. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. “e” raportat la alin. 6 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a 

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

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, 

hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

Art.3. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

Art. 4.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2017. 

 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

Art. 5.  Ziua Mondială împotriva exploatării copilului prin muncă, care are ca scop 

prevenirea şi combaterea exploatării copilului prin muncă. 

Acţiunea, va avea loc în decursul luni Iunie 2017 şi se va desfășura sub forma unei 

caravane pe parcursul a trei zile în următoarele Municipii din Judeţul Alba: 

- Sebeş 

- Aiud 

- Blaj 

 

 Beneficiarii direcți sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), 

familia, cadrele didactice, prietenii și societatea în general. 

 

Activitățile din cadrul caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului 

prin muncă, sunt:   

a. Pregătirea caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă; 

b. Deplasarea caravanei în Municipiul Sebeş; 

c. Deplasarea caravanei în Municipiul Aiud; 

d. Deplasarea caravanei în Municipiul Blaj. 

  

În cadrul Caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă, 

personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – Centrul 

Regional Alba Iulia va distribuii materiale promoţionale, tipărituri şi va organiza 

vizionarea unor filme referitoare la exploatarea copilului prin muncă. 

 



Art. 6. Acţiune de prevenire şi combatere a traficului de persoane în cadrul Târgului de 

Fete de pe Muntele Găina. 

Acţiunea, va avea loc în luna iulie 2017. 

 Beneficiarii direcți persoanele participante la evenimentele organizate cu ocazia 

Târgului de Fete de pe Muntele Găina, turiştii şi populaţia Munţilor Apuseni. 

Activitățile vor viza distribuirea de materiale promoţionale şi tipărituri pentru 

conştientizarea tuturor celor vizaţi asupra riscurilor, efectelor şi consecinţelor traficului de 

persoane. 

  

Art. 7. Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, care are ca scop 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 

Acţiunea va avea loc în perioada 16 – 20 octombrie 2017 la Universitatea ”1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, şi va consta într-un concurs de video-eseuri referitore la traficul de 

persoane. Video-eseurile vor fi realizate de echipe mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la 

specializările drept, asistenţă socială şi sociologie.  

Acţiunea se va desfăşura pe parcursul următoarelor etape:  

- lansarea concursului de video-eseuri, prezentarea regulamentului concursului, a 

tematicii, prezentarea materialelor de promovare 

- promovarea concursului 

- prezentarea video-eseurilor realizate de către echipele mutidisciplinare 

- evaluarea și premierea celor mai bune video-eseurilor 

 

Video-eseu: destinat echipelor mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la specializările drept, 

asistenţă socială şi sociologie. 

 

Condiţii tehnice:  

Video-eseu: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., circumscrise 

temei; 

- Video-eseul este creaţie originală, iar autorii îl prezintă şi sunt înscrişi pe generic. 

- Prezentarea video-eseului se face de către autori, atât audio cât şi în formă tipărită; 

- Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele 

producţie, autorii şi specializările de la care provin. Din juriu vor face parte reprezentanți ai 

ANITP- Centrul Regional Alba Iulia, Consiliului Județean Alba, cadre didactice de la 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt studenţii din cadrul specializărilor drept, asistenţă 

socială şi sociologie, cadrele didactice și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, vor fi premiați cu 

diplome, cupe și premii constând materiale promoţionale, tipărituri şi bani în cuantumul de 

maxim 1.200 lei, inclusiv impozitele aferente. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

Județul Alba  prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane, în vederea organizării activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă 

demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor 

sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe 

care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, 

societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului 

corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri 

substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea economică şi securitatea regională. 

România a adoptat principalul mecanism internațional în domeniul traficului de ființe 

umane și, la nivel național, a stabilit un set cuprinzător de regulamente și standarde. 

Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la 

nivel local, au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în 

permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. 

Cooperarea interinstituţională reprezintă modalitatea de implementare a iniţiativelor în 

domeniile specifice Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. În acest context, la 

nivelul Consiliului Judeţean Alba se urmăreşte sprijinirea activităţilor de prevenire şi combatere 

a traficului de persoane.  

Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât 

financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul Proiectului „Educație 

pentru prevenirea traficului de persoane”, activități care se vor desfășura în județul Alba, prin 

Centrul Regional Alba Iulia al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. 

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. 74 din 24 februarie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr.  3316/23.02.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul 

Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane,  

în vederea desfăşurării activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

 

În combaterea traficului de persoane, o abordare extensivă a demersurilor judiciare este 

necesară în contextul implicării crescute a criminalităţii organizate în acest tip de infracţiune, dar 

şi ca urmare a caracterului transnaţional al acestei forme de încălcare a drepturilor omului. 

Traficul de persoane reprezintă un fenomen global, care a atins şi România în toate cele trei 

etape parcurse de ţara noastră: revoluţia din 1989, etapa de preaderare la structurile europene şi 

internaţionale şi faza post-aderare. Acest fenomen este alcătuit dintr-o componentă externă şi una 

internă, ambele fiind rezultatul lipsei educaţiei în domeniu, a necunoaşterii drepturilor şi a 

situaţiei de vulnerabilitate a copiilor emigranţilor economici.  

Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la 

nivel local, au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în 

permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. În anul 2015, Agenţia a implementat cu succes 

un număr total de 59 campanii/proiecte/ iniţiative de prevenire din care 4 naţionale de prevenire 

şi 55 locale. Totodată, a participat la implementarea unui proiect transfrontalier. Au fost 

desfăşurate 1.485 activităţi de prevenire, în urma cărora s-au înregistrat peste  1.800.000 

beneficiari din care 313.710 beneficiari direcţi şi un număr estimat de peste 1.500.000 beneficiari 

indirecţi/tangenţiali. 

Cooperarea interinstituţională a reprezentat modalitatea de implementare a iniţiativelor în 

domeniile specifice Agenţiei, concretizate în: 9 protocoale de colaborare şi 23 de planuri de 

acţiune, 52 de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţene, 133 de sesiuni de 

instruire, la care au participat 2.535 specialişti şi participarea la 196 de activităţi de cooperare 

interinstituţională. 

Principalul instrument legal este asigurat prin Legea nr. 678/2001 pentru Prevenirea și 

Combaterea Traficului de Ființe Umane. Astfel, se asigură cadrul legislativ pentru aplicarea 

măsurilor de prevenire, urmărire, asistență și protecție pentru victimele traficului de ființe 

umane. Această lege este acompaniată de legislația secundară, deciziile și ordonanțele 

guvernamentale. 

În acest context, la nivelul Consiliului Judeţean Alba se urmăreşte sprijinirea activităţilor 

de prevenire şi combatere a traficului de persoane.  

Astfel, activitățile din cadrul parteneriatului încheiat cu Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane și derulat prin Centrul Regional Alba Iulia al acesteia, se vor canaliza pe 

sprijinirea unor campanii de prevenire şi combatere a traficului de persoane pe tot parcursul 

anului 2017. 

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”, raportat la 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 Protocol de 

colaborare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane în vederea organizării 



campaniilor de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi alocarea din bugetul local pe 

anul 2017 a sumei de 10.000 lei pentru finanţarea acestor activități, conform anexei. 

 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: Cristian DUMITRAŞ 



  
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  proiectului  

de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în 

Judeţul  Alba”, încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

pentru aplicarea  proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la 

situații de urgență în Judeţul  Alba”, încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3397 din 24 februarie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Direcției juridice și relații publice și Serviciului pentru implementarea Programului Alba 

- România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- nota de fundamentare nr. 836018 din 20 februarie 2017 a Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 8 şi art. 91 alin. 6 lit. 

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

completările ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 20 din O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 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 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de cooperare pentru aplicarea  proiectului de interes public 

judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba” încheiat 

între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba,  potrivit anexei  – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și a Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100  din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Direcției juridice și relații publice 

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. 81 

Alba Iulia, 24 februarie  2017 

http://www.cjalba.ro/


  
 

Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 81 din 24 februarie 2017 

          

           JUDEȚUL ALBA,                                          INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

                     prin                                                                   DE URGENŢĂ „UNIREA” AL 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                                JUDEŢULUI ALBA                                                                               

           

    Nr. …………. din ………..….……              Nr. …………. din ………..….…… 

 

 

 

 

ACORD DE COOPERARE 

pentru aplicarea Proiectului de interes public judeţean 

„Creşterea eficienţei intervenţiilor la situații de urgență în judeţul Alba” 

 

 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 5 şi art. 91 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 

din O.G. nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi ale art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, ale art. 33 din O.U.G. nr. 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, și ale art. 35 din Legea 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Părțile: 

JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul ION 

DUMITREL - preşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

și 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „UNIREA” AL 

JUDEŢULUI ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10, judeţul Alba, reprezentat 

legal prin domnul inspector şef - colonel CORNEL OPRIȘA, 

denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului acord de cooperare. 

 

Capitolul I – Scopul acordului 

Art. 1. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul judeţului 

Alba prin asigurarea resurselor financiare pentru realizarea proiectului tehnic, documentaţiei 

tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi detaliile de execuție, în vederea construirii 

unei clădiri P+1 în curtea inspectoratului, pentru gararea tehnicii de intervenţie şi realizarea de 

spaţii de lucru.  

Capitolul II – Obiectivele acordului 

Art. 2.  

Obiectivele Acordului de cooperare sunt următoarele: 

1. Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie; 

2. Realizarea unor spaţii de lucru adecvate pentru buna funcţionare a structurilor 

inspectoratului, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Judeţean de 

Conducere şi Coordonare a Intervenţiilor; 

3. Menţinerea tehnicii de intervenție în permanentă stare de operativitate, indiferent de 

starea vremii sau anotimp; 

4. Creșterea nivelului de protecţie al cetăţenilor din judeţul Alba; 

5. Creșterea gradului de încredere al populaţiei în autorităţile locale şi cele profesioniste 

în domeniul situaţiilor de urgenţă, reflectat în sondajele publice. 

 

Capitolul III – Obligaţiile părţilor 

Art. 3. Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor prezentului acord, părţile îşi 

asumă următoarele obligaţii: 

 



  
 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

 Asigurarea sumei de 40000 lei, reprezentând costul proiectului tehnic, documentaţiei 

tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi detaliile de execuție, pentru construirea unei 

clădiri P+1; 

 Derularea procedurii de achiziţie a serviciilor necesare aplicării proiectului; 

 Îmbunătăţirea comunicării dintre factorii administraţiei publice locale şi reprezentanţii 

ISU Alba, prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricăreia dintre părţi. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Asigură terenul necesar pentru realizarea proiectului propus; 

 Efectuează demersurile necesare către Ministerul Afacerilor Interne, pentru asigurarea 

resurselor financiare necesare construirii clădirii propuse; 

 Asigură suport în elaborarea documentațiilor aferente atribuirii contractelor de 

achiziție publică; 

 Urmărește modul de prestare a serviciilor calitativ si cantitativ, respectarea clauzelor 

contractuale; 

 Efectuează recepția serviciilor împreuna cu reprezentanții Consiliului Județean Alba; 

 După obţinerea finanţării de la bugetul de stat, efectuează toate procedurile de 

achiziţie pentru executarea lucrărilor propuse; 

 Planifică activităţi de pregătire comună şi stabilesc standarde minime de 

performanţă de atins în cadrul acestora; 

 

Capitolul IV – Monitorizare 

Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba va prezenta 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba un raport privind activitatea desfăşurată în cadrul 

Proiectului, până la data de 31 decembrie 2017. 

Consiliul Judeţean Alba va analiza în ultima lună a anului 2017, modul de derulare a 

activităţii desfăşurate în cadrul Proiectului şi se vor lua sau propune măsurile care se impun, 

după caz, cu eventualitatea continuării proiectului şi în perioada următoare. 

 

Capitolul V – Durata acordului 

Art. 5. Perioada de derulare a prezentului acord este de la data aprobării în ședința de 

Consiliu Județean și pana la data de 31 decembrie 2017. 

 

Prezentul acord de cooperare este întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare dintre părți. 

 

   JUDEȚUL ALBA                                 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

             prin                                                             DE URGENŢĂ „UNIREA”  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                      AL JUDEŢULUI ALBA 

                  Preşedinte                                                                   (Î) Inspector şef 

                      ION DUMITREL                                                        CORNEL OPRIȘA    

 

      Direcția dezvoltare și bugete                                         Biroul financiar - contabilitate  

              Director executiv                                                                 Contabil şef 

    MARIAN FLORIN AITAI                                           Colonel VICTORIA BUDIU 

 

   Serviciului pentru implementarea  

   Programului Alba - România 100                                              Serviciul Logistic 

                    Șef serviciu                                                                      (Î) Şef serviciu 

        CORNELIA FĂGĂDAR                                            Lt. Col. FLORIN ZECHERU 

 

    Directia juridică și relații publice                             

                Director executiv                                                           Consilier juridic  

           LILIANA  NEGRUȚ                                            Maior  DAN COSTÎNCEANU                     



  
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE     

 

                      

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  

proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de 

urgență în judeţul  Alba” încheiat între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba 

 

 

 

Realizarea unui parteneriat între Consiliul Județean Alba si Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „Unirea” al județului Alba are menirea de a îmbunătăți serviciile publice de interes 

județean privind intervențiile de urgență, ceea ce duce, implicit, la creșterea gradului de siguranță 

a populației în situațiile de urgență, atât în caz de accidente, cât și în înlăturarea riscurilor 

provocate de calamitățile naturale. 

Statistica ultimilor ani indică o creștere a frecvenței manifestării riscurilor care amenință 

viața și sănătatea populației, mediul înconjurător și valorile culturale, precum si apariția unor noi 

riscuri generate îndeosebi de creșterea numărului operatorilor economici care utilizează produse 

si comercializează substanțe periculoase . 

Serviciul public de intervenție rapidă și-a demonstrat importanța și rolul în a salva și 

recupera victime ale accidentelor rutiere, accidentelor de muncă sau alte situații de urgență, iar 

creșterea gradului de siguranță a populației și a capacității de răspuns în situațiile de urgență va fi 

sporit prin acțiunile de îmbunătățire continuă a serviciilor publice de interes județean privind 

intervențiile de urgență. 

În acest sens, în ultimii ani, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului 

Alba a fost dotat cu tehnică modernă, prin finanțare europeană, pentru stingerea incendiilor, 

descarcerarea și acordarea primului ajutor medical calificat și salvării din medii acvatice. 

Această tehnică pentru a fi in stare de operativitate, trebuie protejată împotriva temperaturilor 

scăzute din timpul iernii și a fenomenelor meteo periculoase. 

De asemenea, potrivit proiectelor în derulare, inspectoratul va fi dotat și cu camioane de 

transport marfă și containere de intervenție la diferite tipuri de situații de urgență, o autoscară și 

un microbuz. 

      Menționam faptul că Ministerul Afacerilor Interne asigură cu prioritate resursele 

financiare necesare construirii garajelor inspectoratelor care au întocmite studiile de fezabilitate 

si proiectul tehnic. 

Pentru implementarea proiectului „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în 

judeţul  Alba” si luând în considerare importanța protejării tehnicii de intervenție in situații de 

urgenta, propun alocarea sumei de 40000 lei, necesară întocmirii proiectului tehnic, a 

documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a detaliilor de execuție pentru 

construirea unei clădiri P+1- garaj auto și spatii de lucru. 

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  proiectului de interes public 

judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în judeţul  Alba” încheiat între 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, 

înregistrat cu nr. 81 din data de 24 februarie 2017. 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 



  
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia  Dezvoltare şi Bugete  

direcția Juridică și Relații Publice 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 

Nr. 3.397/24.02.2017 

 

 
 

RAPORT DE  SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  

proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de 

urgență în judeţul  Alba” încheiat între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba 

 

 

 

Potrivit prevederilor art.91, alin.1 lit.d, alin.1 lit.e, alin.5 lit.a pct.8 şi alin.6 lit.a din Legea nr. 

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

ulterioare, consiliile judeţene au atribuţii pentru asigurarea cadrului necesar in furnizarea 

serviciilor publice de interes județean privind situațiile de urgenta, atribuții care stau și  la baza 

prezentului proiect de hotărâre, ce are ca obiectiv cooperarea interinstituțională pentru 

îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul județului Alba. 

Situațiile de urgență sunt o problemă complexă a întregii comunități și pentru a le face față 

cu succes este nevoie de însumarea și integrarea eforturilor individuale, colective, 

interinstituționale, locale, regionale și naționale.  

 În anul 2017, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba 

vor continua acţiunile de îmbunătățire a serviciilor publice de interes județean privind 

intervențiile de urgență, ceea ce, pe cale de consecință, va duce la creșterea gradului de siguranță 

a populației în situațiile de urgențe, atât în caz de accidente, cât și în înlăturarea riscurilor 

provocate de calamitățile naturale. 

În prezent, intervenția la situațiile de urgență la nivelul județului Alba este asigurată de 5 

subunități de intervenție, iar tehnica ce le deservește este parcată în totalitate în spații special 

amenajate (garaje închise și încălzite), mai puțin la Alba Iulia, unde capacitatea de parcare în 

spații special amenajate este de 11 autospeciale, fiind necesară încă o construcție cu o capacitate 

de 16 spații de parcare. 

Cu tehnica din dotare se intervine la accidente colective si la dezastre care pot fi generate de 

urmatoarele tipuri de riscuri: 

 accidente pe căile de transport; 

 accidente aviatice; 

 incendii de mare intensitate cu riscuri imediate pentru populație; 

 prăbușiri de clădiri, blocări de persoane în diferite medii; 

 explozii necontrolate ale muniției rămase din timpul conflictelor militare; 

 adunări publice de amploare în care pot apărea situații de urgență; 

 accidente, avarii, explozii și incendii în industrie sau la magistralele și rețelele de 

transport gaze, produse petroliere, energie electrică; 

 inundații și accidente la construcții hidrotehnice; 

 alunecări și prăbușiri de teren, inclusiv la cele cu implicații asupra infrastructurii 

rețelelor de transport a energiei și gazelor naturale. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba are un deficit foarte 

mare de spații atât pentru personal cât și pentru tehnica specială din dotare.această tehnică este 

parcată în curtea inspectoratului, fără a putea fi protejată împotriva temperaturilor scăzute din 

timpul iernii și a fenomenelor meteo periculoase, acest lucru afectând starea ei de operativitate. 

În perioada 2008-2015, prin intermediul a 3 proiecte finanţate prin Programul Operațional 

Regional,  Axa Prioritara 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, D.M.I. 3.3 - Îmbunătăţirea 

dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de Urgenţă- beneficiar 



  
 

Asociația de dezvoltare intercomunitara – Centrul Transilvaniei, Judeţul Alba  având calitatea de 

membru fondator al acesteia, si, implicit beneficiar al proiectului, au fost achiziţionate pentru 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba: 

-4 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de 

urgenţă, 1 autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă şi 1 autospecială pentru 

descarcerări grele în cadrul proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi 

pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat  în Regiunea 

7 Centru” (2008-2010).  

-4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică şi 3 ambulanţe de prim 

ajutor în cadrul proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de 

urgenţă” (2012-2014).  

-1 autospecială complexă de intervenţie în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea intervenţiilor în 

situaţii de urgenţă în zone greu accesibile” (2014-2015).  

Valoarea echipamentelor achiziționate prin intermediul celor 3 proiecte, pentru judeţul Alba, 

a fost in valoare de 9.757.349 lei, respectiv 2.217.579 euro,  beneficiar direct fiind 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba. Consiliul Județean Alba a 

participat, la implementarea acestor proiecte, cu sume reprezentând procent din contribuția 

solicitantului de 2%, precum si cu o șesime din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului si 

a TVA-ului aferent acestora. 

Conform instrucțiunilor de utilizare, aceste echipamente trebuie protejate de fenomenele 

meteo, in spații închise. In prezent, acestea se afla în curtea inspectoratului fără a putea fi 

protejate împotriva temperaturilor scăzute din timpul iernii și a fenomenelor meteo periculoase, 

starea de operativitate a acestora fiind afectata. 

Menționam ca Ministerul Afacerilor Interne asigura cu prioritate resursele financiare 

necesare construirii garajelor inspectoratelor care au întocmite studiile de fezabilitate si proiectul 

tehnic. 

Prin Ordonanța Guvernului nr. 88/30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă actualizata, cu modificările 

si completările ulterioare, se prevede la cap. 5 - Asigurarea financiară şi material, Art. 20 alin. 1 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii inspectoratelor judeţene şi al 

municipiului Bucureşti se asigură atât din bugetul de stat, cât şi din bugetele locale, astfel: 

   a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, se 

finanţează categoriile de cheltuieli reprezentând cheltuielile de personal, drepturile cu caracter 

social, hrana, medicamentele de uz veterinar şi materialele sanitare pentru animale, materialele şi 

prestările de servicii cu caracter funcţional, obiectele de inventar de mică valoare sau de scurtă 

durată, echipamentul, alte cheltuieli, transferurile consolidabile şi neconsolidabile, lucrările de 

investiţii, achiziţiile de bunuri, dotările independente şi alte cheltuieli de investiții; 

   b) anual, prin anexă la legea bugetului de stat, din unele venituri ale bugetului de stat, 

se alocă bugetelor proprii ale judeţelor sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor de 

întreţinere şi gospodărie, pentru reparaţii curente şi reparaţii capitale, precum şi pentru 

achiziţionarea de carti si publicații. 

   (2) Din fondurile publice locale, precum şi din cele gestionate în afara bugetului local, 

autorităţile administraţiei publice locale pot să cofinanţeze şi categoriile de cheltuieli prevăzute 

la alin. (1) lit. a), cu excepţia cheltuielilor de personal. 

   (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente Inspectoratului General, 

instituţiilor şi unităţilor subordonate acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Administrației si Internelor. 

In anul 2016, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 142/25.08.2016, s-a aprobat Acordul 

de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței 

intervențiilor la situații de urgență în Judeţul Alba” încheiat între Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba. Prin acest acord de 

cooperare, Consiliul Județean se angaja să asigurare suma de 70.000 lei, reprezentând costul 

studiului de fezabilitate, expertize, avize, acorduri (30.000 lei) și a proiectului tehnic, 

documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi detaliile de execuție (40.000 

lei), pentru construirea unei clădiri P+1. Valabilitatea acordului a fost pana la 31.12.2016. 

Datorită faptului că în anul 2016 a fost elaborat și decontat numai Studiul de fezabilitate, 

considerăm că este necesară și oportună încheierea unui nou acord de cooperare între Consiliul 



  
 

Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, prin care 

Consiliul Județean Alba să asigure suma de 40.000 lei pentru elaborarea proiectului tehnic, a 

documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a detaliilor de execuție pentru 

construirea unei clădiri P+1. 

 Având în vedere cele expuse, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr. 81 din 24 

februarie 2017 privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între Consiliul Județean Alba 

și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, pentru aplicarea 

proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în 

judeţul Alba”. 

 

 

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Director executiv 

Marian AITAI 

 

 

 

Directia Juridica si Relatii Publice 

Director executiv, 

Liliana  NEGRUȚ 

 

 

 

Întocmit 

Serviciul pentru implementarea 

Programului  Alba - România 100 

Șef serviciu, 

Cornelia FĂGĂDAR 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Acordului  de cooperare între  Judeţul Alba prin  

Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română prin Consiliul local al comunei Daia 

Română,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber  

la internet în locaţii publice din comunele judeţului” 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului de  cooperare 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română prin Consiliul local al 

comunei Daia Română, pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber 

la internet în locaţii publice din comunele judeţului”; 

- raportul de specialitate  nr. 3605/28 februarie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete, din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- adresa  nr. 407/22 februarie 2017 a Primăriei comunei Daia Română, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3145/22 februarie 2017. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 6 lit. c și art. 91 alin. 6 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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 cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Comuna Daia Română, prin Consiliul local al comunei Daia Română, pentru implementarea 

Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele 

judeţului”, conform anexei, parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul propriu al Județului Alba pentru  

finanțarea cheltuielilor necesare implementării proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber 

la internet în locații publice din comunele județului” în comuna Daia Română, prevăzut la art. 1. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete vor 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, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba și comunei Daia Română. 

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 86 

Alba Iulia, 28 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 86/28 februarie 2017 
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JUDEȚUL ALBA                                                        JUDEȚUL ALBA 
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Str. Piața I.I.C Brătianu nr.1, Alba Iulia                  Daia Română, str. Principală nr. 326  

   Nr.                                                                                           Nr. 

 

 

ACORD DE COOPERARE 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română, prin Consiliul 

local al comunei Română,. pentru implementarea Proiectului – „Realizarea unor puncte de 

acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”  

 

 

Art. 1.  Părţile 
JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1, județul Alba, telefon: 0258.813380, fax: 0258.813325, e-mail: 

cjalba@cjalba.ro, C.U.I. 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – Preşedinte 

şi domnul Marian Florin AITAI – Director executiv al Direcției dezvoltare şi bugete 

pe de o parte, şi 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

ROMÂNĂ, cu sediul în comuna Daia Română, str. Principală  nr. 326, județul Alba, telefon: 

0258763101, fax: 0258763101, C.U.I. 456, reprezentat legal prin domnul Visarion HĂPRIAN – 

Primar, 

pe de altă parte, 

convin următoarele 

 Art. 2. Scopul acordului 
Scopul constă în dezvoltarea sustenabilă a localităţilor din Judeţul Alba prin realizarea 

unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului Alba.  

Art. 3. Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl constituie asigurarea serviciului de furnizare internet în locația: 

sediul consiliului local al comunei Daia Română, din localitatea Daia Română, str. Principală 

nr. 326, județul Alba, în care să se poată utiliza în mod gratuit internetul, prin intermediul 

conexiunilor fără fir. 

Ca urmare locuitorii comunei Daia Română, turiștii sau alte categorii de cetățeni ce 

tranzitează comuna vor avea acces simplu, nelimitat și gratuit la informaţii de interes general.  

Art. 4. Durata acordului  

Durata acordului este de 1 an de la data semnării acordului, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia. 

Art. 5.   Resurse financiare 
 Județul Alba prin Consiliul  Judeţean Alba alocă suma maximă de 3000 lei pentru locație, 

pentru instalarea echipamentelor necesare proiectului și achitarea contravalorii abonamentelor 

Internet Wi-Fi. 

 Art. 6. Drepturile şi obligaţiile părţilor  
 (1) Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba se obligă: 

  să coordoneze şi să promoveze Proiectul „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului Alba”; 

  să asigure organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului 

de furnizare pentru serviciile de comunicaţii; 

  să asigure fondurile necesare achiziţionării şi prestării serviciilor de comunicaţii; 

  să asigure asistenţa de specialitate, la solicitarea partenerului, pe toata durata de 

valabilitate a prezentului acord de cooperare, în vederea bunei funcţionări a proiectului; 

 (2) Comuna Daia Română, prin Consiliul local Daia Română, se obligă: 

  să promoveze prin surse proprii Proiectul „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului Alba”, inclusiv prin semnalizarea cu un 



indicator care să cuprindă mențiunea WI-FI GRATUIT, cu antetul Consiliul Județean Alba și 

Consiliul local al comunei Daia Română, cu dimensiunile de 29,7 cm/21 cm.; 

  să sprijine toate acţiunile întreprinse de Consiliul Judeţean Alba în vederea promovării 

Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele 

judeţului Alba”; 

  să pună la dispoziţie, în timp util, locaţia şi sursa de energie electrică pentru 

implementarea Proiectului;  

  să informeze partenerul despre stadiul derulării Proiectului „Realizarea unor puncte de 

acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului Alba” sau despre eventualele 

probleme ivite în implementarea acestuia.  

Art. 7. Modificarea acordului 

Orice modificare sau completare a Acordului va fi făcută  printr-un act adiţional acceptat 

de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea sau completarea acordului trebuie să informeze 

cealaltă parte cu cel puţin o lună înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine justificate. 

Art. 8. Încetarea acordului 

Încetarea acordului se face la termenul stabilit, respectiv la împlinirea unui an (1 an) de la 

data semnării prezentului acord de cooperare, cu posibilitatea prelungirii acestuia la solicitarea 

părţilor.  

 Art. 9. Răspunderea părţilor 
Fiecare dintre părţi răspunde pentru pagubele produse din culpa sa. 

 

Încheiat azi………………….. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

              Judeţul Alba prin                                                                   Comuna Daia Română 

     prin Consiliul Judeţean Alba                                                  prin Consiliul local al comunei  

             Daia Română 

 

Preşedinte,                                                                                  Primar, 

                Ion DUMITREL                                                                  Hăprian VISARION  
                                                                                                                                                          

    

   Director executiv,                                                                         Contabil, 

          Marian-Florin AITAI 

 

                 

   Director executiv,                                                                             CFP,                                                           

                     Ioan BODEA                                                         
 

                          

   Director executiv,                                                                                                                                        

                 Liliana NEGRUȚ 
   

 

                         CFP,                                      
                                                                                                                        

                                                                       

                          Vizat, 

                  Consilier juridic,                                                                                   
 

 

                     Întocmit,   

            Compartiment Informatică                                                                                     
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului de  cooperare  între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română, prin Consiliul local al comunei Daia 

Română,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului” 

 

 

Internetul oferă omului modern o multitudine de avantaje, care îi ușurează sau îi 

îmbunătățesc viața, îl ajută să economisească timp și bani, îi asigură accesul simplu, rapid și 

nelimitat la informaţii de interes general, la informații variate, schimbul de informații cu alte 

persoane și cu instituții care utilizează acest mijloc de comunicație. El reprezintă un mijloc ce 

răspunde unei serii întregi de nevoi: informare, comunicare, interactivitate, divertisment, 

educare, achiziţie de bunuri şi servicii, găsirea unui loc de muncă. 

În ultimii ani, au fost amenajate puncte de acces gratuit la Internet wireless în mai multe 

orașe din România, locuitorii din mediul rural fiind dezavantajați și din acest punct de vedere. 

Având în vedere numărul mare al populație din mediul rural și accesul redus la informare 

prin Internet în această zonă, în comparație cu alte țări ale Uniunii Europene, accesul la serviciul 

de Internet gratuit în spațiile publice din mediul rural nu mai este un lux, ci a devenit o 

necesitate. 

Pentru a asigura accesul liber la internet în locaţii publice din comuna Daia Română, 

primăria și-a exprimat intenția de a încheia un Acord de cooperare cu Consiliul Județean Alba 

pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii 

publice din comunele judeţului”,  astfel încât locuitorii comunei să poată utiliza în mod gratuit 

internetul. 

Prin încheierea acestui Acord de cooperare, Consiliul Judeţean Alba va contribui la 

creșterea numărului utilizatorilor de internet, implicit la creșterea numărului de cetățeni mai bine 

informați, la creșterea gradului de acces la informațiile de interes public. 

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. 86 din 28 februarie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion  DUMITREL 
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DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 3605/28.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului de  cooperare  între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română, prin Consiliul local al comunei Daia 

Română,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului” 

 

Accesul la Internet în contextul actual constituie un mijloc eficace pentru accesarea  

informațiilor din diverse domenii de activitate, atat de utile  locuitorilor comunelor din judeţ. 

Consiliul Județean Alba a inițiat Proiectul „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului”, având drept scop extinderea gradului de acces 

la serviciile de banda largă şi accesarea gratuită de către cât mai mulţi utilizatori a internetului, 

prin intermediul diverselor dispozitive dotate cu capacităţi wireless. 

Prin adresa numărul 3145/22.02.2017, Primăria comunei Daia Română își exprimă 

intenția de a încheia un  Acord de cooperare cu Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru 

implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice 

din comunele judeţului”. 

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. c „În exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), 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” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui 

Acord de cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română, 

prin Consiliul local al comunei Daia Română,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea 

unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”, conform anexei. 

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: Luminița SAVA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

«Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea Proiectului „Creșterea mobilității 

Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Alba” 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de 

cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea 

proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului 

de Jandarmi Județean Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 3723 din 1 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr. 8/24 

februarie 2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba”; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 3 alin. 1 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, 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 implementarea Proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I 

Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba” -  potrivit anexei nr. 

1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram 

Iancu” Alba pentru  implementarea Proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I 

Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba” - potrivit anexei nr. 2 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa 

acestuia – potrivit anexelor nr. 3 și nr. 4 – părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Alba vor 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, Inspectoratului 

Județean de Jandarmi Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției juridică și 

relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

  CONSILIERI JUDEȚENI,      

 HAȚEGAN Marius Nicolae              AVIZAT  

 PONORAN Tudor          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,        

 ALBANI  Rocchetti Simone          Vasile BUMBU                                         

Înregistrat cu nr. 87 

Alba Iulia, 1 martie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 87/1 martie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT 

pentru creşterea mobilităţii Detaşamentului I Jandarmi Mobil  

din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

 

 

 Scop 

 Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de 

intervenţie pentru asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice corespunzător 

zonei de responsabilitate a Detaşamentului I Jandarmi Mobil Alba şi eficientizarea 

activităţii de prevenire şi combatere a faptelor antisociale. 

 

 Obiective 

1. Creşterea eficienţei misiunilor specifice executate în raza zonei de responsabilitate de 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. 

2. Creşterea mobilităţii echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, pe timpul misiunilor de menţinere, 

asigurare şi restabilire a ordinii publice pe întreg teritoriul judeţului Alba. 

3. Reducerea timpului de intervenţie pentru depistarea autorilor unor fapte antisociale, 

pedepsite de legislaţia în vigoare din responsabilitatea Detaşamentului I Jandarmi Mobil. 

4. Creşterea eficienţei misiunilor executate de Detaşamentul I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în cooperare/colaborare cu alte instituţii, 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

 Justificare 

Structurile Mobile ale Jandarmeriei Române sunt destinate pentru asigurarea, menţinerea 

şi restabilirea ordinii publice, axându-se în permanenţă pe accentuarea prezenţei în mijlocul 

populaţiei, printr-un efort continuu de adaptare a modurilor sale de a acţiona în sprijinul 

cetăţenilor, în vederea armonizării şi compatibilizării sistemului românesc de ordine publică cu 

cele din statele Uniunii Europene, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea 

criminalităţii stradale la nivel naţional. 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
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Nr._____________din_____________ 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
   

JANDARMERIA ROMÂNĂ 

 

 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 
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Nr. __________din ____________ 

             
 

 



 Detaşamentul I Jandarmi Mobil Alba are ca zonă de responsabilitate întreg 

teritoriul judeţului Alba, cu o populaţie rezidentă de 335875  locuitori. 

Judeţul Alba, este situat în partea central-vestică a României şi se învecinează cu 

judeţele: Cluj şi Bihor la nord, Sibiu, Vîlcea și Hunedoara la sud, Mureş şi Sibiu la est, 

Hunedoara, Bihor şi Arad la vest, întinzându-se pe o suprafaţă de 6242 km
2
, reprezentând 2,6% 

din suprafaţa totală a țării. 

Relieful: predomină formele înalte de relief; judeţul se află la zona de contact dintre 

Munţii Apuseni, Carpaţii Meridionali şi Podişul Transilvaniei. La vest: Munţii Bihor, Muntele 

Mare, Munţii Metaliferi, Munţii Trascăului; la sud: Munţii Şureanu şi o fâşie din Munţii 

Cindrelului. Zona de podiş şi deal: Podişul Târnavelor, Podişul Secaşelor, depresiuni montane 

(Abrud, Zlatna şi Cîmpeni). Zona de câmpie este reprezentată de depresiunile Alba Iulia, până la 

limită cu oraşele Turda şi Orăştie. 

Suprafaţa Judeţului Alba este de 624157 ha, din care suprafaţa agricolă 323131 ha 

(arabil 129503 ha, păşuni 117784 ha, fâneţe 70206 ha, vii şi pepiniere viticole 4656 ha şi livezi şi 

pepiniere pomicole 982 ha ), păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 227846 ha, ape şi bălţi 

6283 ha şi alte suprafeţe 66897 ha.  

În ceea ce priveşte organizarea administrativ teritorială, Judeţul Alba se compune din 

4 municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj şi Sebeş, 7 oraşe: Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, 

Ocna Mureş, Teiuş şi  Zlatna, 67 comune şi 656 sate, din care 39 aparţin de municipii şi oraşe. 

Cu privire la dispunerea localităților urbane şi rurale, precizăm că municipiul Alba 

Iulia este aşezat în centrul judeţului Alba, are o suprafaţă de 104 km
2
, conform domiciliului 

stabilit are o populaţie de 74045 şi o densitate de 709 locuitori/kmp,  iar în apropiere se află 8 

comune: Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Intregalde, Sîntimbru și Vinţu de Jos,. 

Municipiul Aiud este aşezat în partea de nord-est a judeţului Alba, are o suprafaţă de 

143 km
2
, conform domiciliului stabilit are o are o populaţie de 26358 locuitori şi o densitate de 

184 locuitori/kmp, iar în apropiere se află 8 comune: Hopîrta, Livezile, Lopadea Nouă, Miraslău, 

Ponor, Rădeşti, Rimetea și Rîmeţ.   

Municipiul Blaj este aşezat în partea de est a judeţului Alba, are o suprafaţă de 99 

km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 20993 locuitori şi o densitate de 212 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află 10 comune:  Bucerdea Grînoasă, Cenade, Cergău, Cetatea 

de Baltă, Crăciunelul de Jos, Jidvei, Roşia de Secaş, Sîncel, Șona și Valea Lungă. 

Municipiul Sebeş este aşezat în partea de sud a judeţului Alba, are o suprafaţă de 115 

km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 32500 locuitori şi o densitate de 283 

locuitori/kmp,  iar în apropiere se află 9 comune: Cîlnic, Cut, Doştat, Daia Română, Ohaba, 

Pianu de Sus, Săsciori, Șpring și Șugag.  

Oraşul Abrud este situat în partea de vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 32 km
2
, 

conform domiciliului stabilit are o populaţie de 5522 locuitori şi o densitate de 173 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află 4 comune: Bucium, Ciuruleasa, Mogoş și Roşia Montană.  

 Oraşul Baia de Arieş este situat în partea de nord-vest a judeţului Alba, are o 

suprafaţă de 80 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 4102 locuitori şi o densitate 

de 51 locuitori/kmp, iar în apropiere se află 4 comune respectiv: Lupşa, Ocoliş, Poșaga și Sălciua 

 Oraşul Cîmpeni este situat în partea de nord - vest  a judeţului Alba, are o suprafaţă 

de 87 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 7683 locuitori şi o densitate de 88 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află un număr de 11 comune respectiv: Albac, Arieşeni, Avram 

Iancu, Bistra, Gîrda de Sus, Horea, Poiana Vadului, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor și Vidra. 

 Oraşul Cugir este situat în partea de sud - vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 

346 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 26865 locuitori şi o densitate de 77 

locuitori/kmp şi iar în apropiere se află 4 comune: Blandiana, Ceru Băcăinţi, Sălişte și Șibot. 

 Oraşul Ocna Mureş este situat  în partea de  nord-est a judeţului Alba, are o suprafaţă 

de 68 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 14671 locuitori şi o densitate de 216 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află 4 comune: Fărău, Lunca Mureşului, Noşlac și Unirea. 

 Oraşul Teiuş este situat în centrul judeţului Alba, are o suprafaţă de 45 km
2
, conform 

domiciliului stabilit are o populaţie de 7500 locuitori şi o densitate de 167 locuitori/kmp, iar în 

apropiere se află 2 comune: Mihalţ şi Stremţ. 

 Oraşul Zlatna este situat în partea de vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 254 

km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 8019 locuitori şi o densitate de 32 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află 2 comune: Almaşu Mare şi Meteş.   



Cele 67 de comune din judeţul Alba au o suprafaţă totală de 4869 km
2
, o populaţie de 

153280 locuitori şi o densitate de 31 locuitori/kmp. 

Clima: continentală, cu nuanţe excesive, diferenţiată de altitudine: în zonele de munte 

este umedă şi răcoroasă, iar în zonele mai joase temperaturile sunt mai ridicate, precipitaţile sunt 

ceva mai reduse.  

În ceea ce priveşte reţeaua hidrografică: principalul curs de apă este Mureşul, care 

colectează toate râurile de pe teritoriul judeţului Alba. Afluenţi: Arieş, Ampoi, Galda, Sebeş, 

Cugir, Homorod, Tîrnava, Geoagiu, Cricăul, Aiudul de Sus. Reţeaua lacustră cuprinde: lacul 

glaciar Iezerul Şurianu, Iezerul Ighelului - cel mai întins lac carstic din România, Oaşa, Tău, 

Nedeiu, lacurile saline de la Ocna Mureş. 

Cu privire la amenajările hidroenergetice amintim 4 lacuri de acumulare, respectiv: 

Gâlceag cu o suprafaţă de 453 ha, Şugag cu o suprafaţă de 74 ha, Săsciori cu o suprafaţă de 31 

ha şi Petreşti cu o suprafaţă de 25 ha. 

             Ca zone de agrement sunt identificate: „Stațiunea Albac”, „Stațiunea Arieșeni” şi zona 

pârtiilor se schi din Munţii Şurianu. Ca puncte de atracţie pentru turiști amintim: Cetatea Alba 

Carolina, Catedrala Romano – Catolică Alba Iulia, Biblioteca documentară  Batthyaneum Alba 

Iulia, Muzeul Unirii Alba Iulia, Seminarul Călugărilor Blaj, Monumentul de la Miraslău, 

Monumentul Horea, Cloșca şi Crișan Alba Iulia, Monumentul Calvarul Aiudului – Aiud, 

Castelul  Martinuzzi Vinţu de Jos, Cetatea  Aiudului, Muzeul Memorial Avram Iancu din 

localitatea Avram Iancu, Mănăstirea Lupşa din localitatea Lupşa, Mănăstirea Rîmeţ din 

localitatea Rîmeţ, Mănăstirea Afteia din localitatea Săliştea şi Catedrala Reîntregirii Neamului 

(ortodoxă).  

Cele mai interesante rezervații naturale din judeţul Alba sunt: Râpa Roşie, Peştera 

Gheţarul Scărişoara, Peştera Vînătăile Ponorului, Tăul fără Fund de la Băgău, Cheile Caprei, 

Piatra Corbului, Cheile Rîmețului, Cheile Intregalde, Pădurea Sloboda, Cascada Pișoaia, etc. 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 lit. b din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si 

funcţionarea Jandarmeriei Romane, una dintre misiunile de bază ale Jandarmeriei Române este 

executarea de misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 

demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, 

manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea 

activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane.  

Pornind de la această misiune generică arătăm faptul că printre misiunile 

Detaşamentului I Jandarmi Mobil ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba se 

numără:  

 acţionează în zona de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale; 

 intervin la evenimentele semnalate; 

 participă la prinderea şi identificarea persoanelor suspecte de comiterea unor 

infracţiuni; 

 execută activităţile stabilite prin planurile de acţiune; 

 relaţionează cu cetăţenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine şi 

siguranţă publică; 

 acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii; 

 participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

 întocmesc acte de constatare a infracţiunilor în condiţiile art. 61, respectiv art. 293 

alin. 3 din Codul de procedură penală; 

 execută primele activităţi prevăzute de reglementările în vigoare, premergătoare 

cercetării la faţa locului. 

De asemenea efectivele de jandarmi execută misiuni, în cooperare cu alte instituţii ale 

statului (Garda Forestieră, A.N.P.A., I.T.M., Garda de Mediu, D.S.V., primării, etc.) în baza 

prevederilor legale şi a protocoalelor încheiate în acest sens 

Toate misiunile amintite mai sus implică o mare mobilitate a structurilor mobile 

deoarece, în mare majoritate, situaţiile în care aceştia trebuie să intervină necesită un timp de 

reacţie cât mai scurt.  

În fruntea listei figurează capacitatea de deplasare într-un timp cât mai scurt la cei 

aflaţi în nevoie.  

Detaşamentul I Jandarmi Mobil este principala structură de Ordine Publică a 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba având competenţă să intervină pe întreg teritoriul 

judeţului Alba.  



În acest context trebuie asigurată mobilitatea structurii, ţinând cont că se poate impune 

intervenţia concomitentă în puncte diferite ale judeţului pentru soluţionarea unor situaţii pornind 

de la conflicte de medie şi mare amploare, proteste spontane care au loc pe fondul unor 

nemulţumiri colective, intervenţia în sprijinul transporturilor speciale şi de valori aflate în tranzit 

pe raza judeţului Alba. 

De asemenea, Detaşamentul I Jandarmi Mobil participă cu efective în sprijinul 

structurilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în 

cadrul funcţiilor de sprijin prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În contextul actual este necesar pe fondul alertei teroriste existente permanent a asigura 

mobilitatea structurii Anti–Tero din cadrul detaşamentului în vederea participării prin măsuri 

specifice la misiunile de asigurare a ordinii publice cu participarea unui public numeros pe întreg 

teritoriul judeţului. 

O persoană care semnalează un conflict în care este implicată are dreptul să primească 

ajutor într-un timp cât mai scurt, înainte ca dinamica incidentului să determine o escaladare a 

violenţei. Depistarea şi capturarea autorilor unor fapte antisociale, presupun o cât mai rapidă 

intervenţie. 

Sunt doar câteva exemple din care reiese necesitatea stringentă ca efectivele de jandarmi 

mobile să fie dotate cu mijloace de transport viabile, operative şi care să răspundă unei cerinţe 

esenţiale: să fie de un real ajutor în situaţia în care este nevoie de o deplasare cât mai rapidă spre 

locul de intervenţie.  

La ora actuală, majoritatea mijloacele de transport ale structurilor de jandarmi mobile din 

cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, nu numai că au îndeplinit condiţiile tehnice 

pentru a fi casate, dar oricâte eforturi ar face instituţia, nu mai pot fi menţinute în acei parametri 

care să asigure executarea misiunilor în condiţii optime.  

Structurile de jandarmi mobile au în dotare 2 autospeciale marca Volkswagen 

Transporter şi o autospecială marca Mercedes Vito, cu ani de fabricaţie cuprinşi între 2001 şi 

2002, depăşind termenul de casare cu 6-9 ani,  care au parcurs, fiecare, peste 350 000 km şi 

prezentând un grad avansat de uzură. 

Faptul că sutele de mii de km au fost parcurse în regim de urgenţă, combinat cu faptul că 

mijloacele auto nu sunt special destinate mediului de intervenţie rapidă a dus la o mai rapidă 

degradare a acestora decât în condiţii normale. Cu atât mai grav este că această incapacitate 

tehnică nu poate fi suplinită prin alte moduri (creşterea mediului infracţional, creşterea nivelului 

de pregătire, etc.) şi se reliefează în zecile de minute care se scurg de la primirea solicitării de 

intervenţie până la intervenirea efectivă. De asemenea, evidenţiem că unitatea nu are 

posibilitatea de a înlocui autovehiculele din dotarea structurilor mobile deoarece parcul auto al 

instituţiei este insuficient şi conţine într-o mare proporţie mijloace tehnice care au îndeplinit 

termenul de casare sau sunt pe cale să-l îndeplinească.   

O cerinţă definitorie a unei intervenţii reuşite este ca echipele de intervenţie să execute 

deplasarea în condiţii optime de siguranţă, în orice condiţii, pentru a nu deveni la rândul lor 

victime şi să menţină un ritm constant de deplasare. Deplasarea pedestră nu numai că duce la 

creşterea timpului de intervenţie, dar determină şi oboseala echipelor intervenţie, cu reflectare 

directă asupra oportunităţii şi calităţii aplanării conflictelor apărute. De asemenea, incapacitatea 

mijloacelor tehnice din dotarea structurilor mobile ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

de a se încadra în regimul de viteză al structurilor cu care colaborează (Poliţie, spre exemplu) 

duce la întârzieri şi, evident, la scăderea eficienţei intervenţiilor.  

 Activităţi 

Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba a două autoutilitare, 5+1 locuri, DIESEL, 

pentru activităţi specifice de ordine publică care să fie utilizate de Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Alba, în baza unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la 

care autoutilitarele vor fi predate comodatarului pe bază de proces-verbal.  

 Rezultate aşteptate 

 Reducerea timpilor de răspuns a echipajelor din cadrul Detaşamentului I jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba la solicitările legale venite din 

partea instituţiilor şi cetăţenilor, în zona de responsabilitate (instituţii cu care se colaborează/ 

cooperează, localnici, turişti, etc.) 

 Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba la conflicte de medie şi mare 

amploare, proteste spontane sau adunări publice organizate, intervenţia în sprijinul 



transporturilor speciale şi de valori aflate în tranzit pe raza judeţului Alba şi alte misiuni 

specifice Detaşamentului I jandarmi Mobil. 

 Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba pentru depistarea în flagrant a 

autorilor unor fapte incriminate de legislaţia în vigoare. 

 Reducerea numărului faptelor antisociale sesizate şi constatate de echipajele din cadrul 

Detaşamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. 

 INDICATORI DE EVALUARE: 

 CANTITATIVI:  

  Scăderea timpului scurs de la primirea solicitării până la prezentarea primului jandarm 

la locul indicat. 

  Scăderea timpului de intervenţie pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii 

publice pe întreg teritoriul judeţului Alba. 

  Creşterea numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, de 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în 

cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

  Creşterea numărului misiunilor executate de către Detaşamentul I Jandarmi Mobil 

pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale sau a potenţialelor activităţi teroriste de pe 

întreg teritoriul judeţului Alba.  

 CALITATIVI:  

  Scăderea cu 5% a timpului scurs de la primirea solicitării până la prezentarea primului 

jandarm la locul indicat. 

  Scăderea cu 5% a timpului de intervenţie pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea 

ordinii publice. 

  Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, de 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în 

cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

  Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate pentru prevenirea şi combaterea 

faptelor antisociale sau a potenţialelor activităţi teroriste din zona de responsabilitate a 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil. 

 Creşterea cu 5%  a intervenţiei la conflicte de medie şi mare amploare, proteste 

spontane sau adunări publice organizate sau la intervenţii în sprijinul transporturilor speciale şi 

de valori aflate în tranzit pe raza judeţului Alba. 

ANEXĂ 

Buget estimativ 

 

Nr. crt. Activitate Cantitate Buget estimat 

1. Achiziţionarea de către Consiliul 

Judeţean Alba a două autoutilitare 5+1 

locuri, DIESEL, care să fie utilizate de 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba. 

2 buc 310000 lei (cu TVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Contabil şef, 

  Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

            Căpitan Marius MĂICAN  

 

         Consilier juridic 

             Maior Dumitru HULEA  

INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEŢEAN ALBA 

 

Împuternicit INSPECTOR ŞEF 

                       COLONEL  

  Marius Claudiu GIUREA  

           

                    

              

             
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

PREŞEDINTE 

 

Marius HAŢEGAN 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

   Consiliului Județean Alba nr. 87/1 martie 2017 

                                                                                    

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACORD  DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului pentru creşterea mobilității Detașamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean «Avram Iancu»  Alba 

 

 

 

I. Părţile 

JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION 

DUMITREL - preşedinte  

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA, cu 

sediul în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 28, județul Alba reprezentat legal 

prin domnul colonel Marius Claudiu GIUREA - inspector şef, 

au convenit la încheierea prezentului acord. 

 II.  Scopul  acordului 

Art. 1. Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de 

intervenţie pentru asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice corespunzător zonei de 

responsabilitate a Detaşamentului I Jandarmi Mobil Alba şi eficientizarea activităţii de prevenire 

şi combatere a faptelor antisociale. 

III.  Durata acordului 

Art. 2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o 

durată de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire. 

IV.  Obiectul acordului 

Art. 3. Obiectul acordului îl constituie  implementarea Proiectului pentru creşterea 

mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Alba.  

V.  Obligaţiile părţilor 

Art. 4. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor 

avea următoarele obligaţii: 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Va achiziţiona şi va da în folosinţă gratuită, 2 buc. autoutilitare 5+1 locuri, DIESEL, pe o 

perioadă de 10 ani, Inspectoratului  de  Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba, prin împrumut 

de folosinţă (comodat).  

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA 

Va prelua spre folosinţă gratuită autoutilitarele (2 buc.); 

Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autoutilitarelor; 

Va asigura buna întreţinere a autoutilitarei; 

Va folosi autoutilitarele primite în folosinţă gratuită numai pentru activităţile din cadrul 

proiectului. 

Va prezenta trimestrial Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute. 

Art. 5.  Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în 

atingerea scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  

Art. 6. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 



VI.  Comunicări 

Art. 7. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

Prezentul Acord s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

           INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA                  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

MARIUS CLAUDIU GIUREA 

  

                    

 

                      Director executiv,                                                             Contabil şef, 

                 Marian Florin AITAI,                                      Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

  VIZAT CFP                                         Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

           Căpitan Marius MĂICAN  

          

 

         Director executiv                       VIZAT 

                   Liliana NEGRUȚ                                                             CONSILIER JURIDIC 

                                      Maior Dumitru HULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 87/1 martie 2017 
                                                            

 JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

   Nr. ________ din _________           Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTRACT DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 

 

Art. 1. Părțile contractului 
 JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, B-dul I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION 

DUMITREL - preşedinte, în calitate de comodant, 

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA, cu 

sediul în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, judeţul Alba, reprezentat legal 

prin domnul colonel Marius Claudiu GIUREA - inspector şef, în calitate de comodatar, 

 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de 

folosință (comodat), cu respectarea următoarelor clauze:    

  Art. 2. Obiectul  contractului 

Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă de 

10 ani) bunurile mobile - 2 buc. autoutilitare 5+1 locuri, DIESEL, în vederea implementării 

Proiectului pentru creşterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba. 
 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde 

toate accesoriile acestuia și care constituie anexă la prezentul contract.   

  Art. 3. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând  cu data la care bunurile 

vor fi predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului 

bunul predat se va afla sub răspunderea juridică a comodatarului. 

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 

Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă 

menționată la alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de 

expirarea termenului contractului. 

 Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 

4.1. Comodantul are dreptul: 

a) de a preda autoutilitarele; 

b) de a i se restitui  autoutilitarele la încetarea contractului; 

c) de a fi informat anual despre starea în care se găsesc bunurile predate (autoutilitarele). 

4.2. Comodatarul are dreptul: 

de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în 

cadrul proiectului. 

4.3. Comodantul se obligă: 

a) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să  nu-l împiedice pe 

comodatar să le folosească pe perioada convenită; 

b) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  

unilateral contractul. 

4.4. Comodatarul se obligă: 

a) să se îngrijească  ca un bun proprietar de conservarea bunului  remis  în comodat; 

b) să folosească bunul conform destinației lui; 

c) să predea bunul în stare de funcționare la data încetării contractului; 



d) să respecte termenele de revizie tehnică și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice la 

o unitate de service autorizată; 

e) să facă asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO obligatoriu; 

f) pentru cazul în care comodatarul utilizează bunul în afara granițelor României, se va 

îngriji de obținerea documentelor necesare în acest sens și va suporta cheltuielile aferente 

obținerii acestora; 

g) să suporte toate taxele și impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului; 

h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunului. 

i) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor de bunul prevăzut la art. 2 pe întreaga 

durată a contractului.  

Art. 5.  Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează: 

a) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 

b) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 

c) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în 

prezentul contract; 

d) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract 

fără acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, 

printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la 

rezilierea prezentului contract; 

e) prin expirarea termenului prevăzut în contract. 

Art. 6. Riscuri 

6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele 

cazuri: 

- întrebuințarea contrar destinației lor; 

- folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract. 

6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunului este suportat de 

comodant. 

Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră 

Niciuna din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare 

în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului 

contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 

cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 

(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea 

limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor 

confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 

 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 

părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre 

ele să pretindă daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea 

pericolul, dacă nu a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul 

prevăzut de prezentul contract. 

Art. 8.   Notificări 

 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a 

prezentului contract. 

 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 

oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate 

în scris. 

 Art. 9.  Litigii 

 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanţii lor. 



 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante 

se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

Art. 10.  Amendamente 

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni 

modificarea clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 

 Art. 11.  Clauze finale 

 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și 

celelalte reglementări în vigoare în materie. 

Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte 

integrantă din prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică. 

 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

           INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA                  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

Marius Claudiu GIUREA 

  

                    

 

                      Director executiv,                                                             Contabil şef, 

                 Marian Florin AITAI,                                      Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

                      VIZAT CFP                                                               

                                                                                      Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

   Căpitan Marius MĂICAN  

 

         Director executiv                       VIZAT 

                   Liliana NEGRUȚ                                                             CONSILIER JURIDIC 

                                      Maior Dumitru HULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Județean Alba nr. 87/1 martie 2017 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

a bunurilor care fac obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) 

nr.___________ 

 

 Art. 1.  Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă 

(comodat) nr.___________. 

Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba recepţionează, 2 autoutilitare,  

 care are valoare contabilă ___________lei (TVA inclus), în stare tehnică corespunzătoare de 

funcţionare, fără avarii, cu 2 chei de contact (o cheie  cu telecomandă  şi o cheie fără 

telecomandă),  cu toate dotările aferente:  

Autoutilitară :    

 Culoare:                                                 

 Tip motor:                                              

 Număr:  

 Serie fabricaţie :  

 Serie caroserie :      

 Serie motor :            

 Carte identitate :     

 An fabricatie:         

            KM BORD              

             Rest rezervor          

           Art. 3. Se predau documentele, precum şi dotările aferente:  

       Documentele autospecialelor : 

- dovada de circulaţie provizorie, în original,  valabilă 30 de zile (până la data de 

_________)  

- asigurare RCA, în original, valabilă 30 de zile (din _______ până în ________) 

- carte identitate auto, în original 

- anexă la certificatul de înmatriculare -  inspecţii tehnice - în original 

- certificat de conformitate, în original 

- carnet garanţie şi service 

- manual utilizare auto 

- manual utilizare radio-CD           

Dotările aferente: 

- chit siguranţă auto ( trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător auto) 

- roată rezervă 

- cric auto 

- cheie roţi 

- lampă stroboscopică albastră (dispozitiv optic de avertizare) 

- difuzor 100 w (dispozitiv acustic de avertizare) 

- radio –CD 

- faruri ceaţă 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL  

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI                                                      

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA   

 

                INSPECTOR ŞEF, 

                  Colonel,   

                   Marius Claudiu GIUREA 

  

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                         

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea Proiectului „Creșterea 

mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Alba” 

 

 

 Detașamentul I Jandarmi Mobil este principala  structură de Ordine Publică a 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba având competență să intervină pe întreg teritoriul 

județului Alba. În acest context trebuie asigurată mobilitatea structurii, ținând cont că se poate 

impune intervenția concomitentă în puncte diferite ale județului pentru soluționarea unor situații 

pornind de la conflicte de medie și mare amploare, proteste spontane care au loc pe fondul unor 

nemulțumiri colective, intervenția în sprijinul transporturilor speciale și de valori aflate în tranzit 

pe raza județului Alba. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică care s-a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Alba în 

scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului jandarmeriei române din 

judeţul Alba. În şedinţele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Alba prezintă informări privind logistica instituţiei, propunând măsuri care se 

impun pentru îmbunătăţirea situaţiei logistice de la nivelul Inspectoratului şi de creştere a 

gradului de siguranţă şi ordine publică la nivelul judeţului.  

În şedinţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba din data de 24 februarie 2017 a 

fost prezentat şi aprobat proiectul pentru „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil 

din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba”. Pentru realizarea activităţilor 

proiectului Consiliul Județean Alba va contribui în cadrul acordului de cooperare dintre Judeţul 

Alba şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba cu două autoutilitare ce se vor  achiziţiona în 

condiţiile legi, şi care vor fi date în împrumut de folosinţă gratuită (comodat) Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Alba, pe o perioadă de 10 ani. 

         În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 7 şi alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administrației   publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul județean are atribuţii cu privire la asigurarea cadrului necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes județean privind ordinea publică. 

         Având în vedere cele expuse, iniţiem proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului  de 

cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru  implementarea 

proiectului “Creşterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului 

de Jandarmi Județean Alba”, înregistrat cu nr. 87/1 martie 2017 . 

 

  CONSILIERI JUDEȚENI,   

    

 HAȚEGAN Marius Nicolae               

 PONORAN Tudor           

         ALBANI  Rocchetti Simone   

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia  Dezvoltare şi Bugete  

Nr. 3723 din 01.03.2017 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba pentru  implementarea Proiectului „Creșterea 

Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Alba 

 

Structurile Mobile ale Jandarmeriei Române sunt destinate pentru asigurarea, menținerea 

și restabilirea ordinii publice, printr-un efort continuu de adaptare a modurilor sale de a acționa 

în sprijinul cetățenilor, în vederea armonizării și compatibilității sistemului românesc de ordine 

publică cu cele din statele Uniunii Europene, pentru creșterea siguranței cetățeanului și 

prevenirea criminalității stradale la nivel național. 

În şedinţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba din data de 24.02.2017 a fost 

prezentat şi aprobat proiectul pentru “Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba”. Scopul proiectului este creşterea nivelului 

de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de intervenţie pentru asigurarea, menținerea și 

restabilirea ordinii publice corespunzător zonei de responsabilitate a Detașamentului I jandarmi 

Mobil Alba și eficientizarea activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale.  

În acest sens se impune necesitatea realizării unui acord de cooperare între Judeţul Alba 

prin ATOP Alba şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba pentru  implementarea proiectului 

„Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Alba” ale cărei principale acţiuni se referă la:  

 Creşterea eficienţei misiunilor specifice executate în raza zonei de responsabilitate de 

Detașamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. 

 Reducerea timpului de intervenţie pentru depistarea autorilor unor fapte antisociale, 

pedepsite de legislaţia în vigoare, din responsabilitatea Detașamentului I de Jandarmi 

Mobil. 

 Creşterea mobilității echipajelor din cadrul Detașamentului I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, pe timpul misiunilor de menținere, 

asigurare și restabilire a ordinii publice pe întreg teritoriul județului Alba. 

 Creşterea eficienţei misiunilor executate de Detașamentul I de Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba în cooperare/colaborare cu alte 

instituții, conform legislației în vigoare. 

În prezent, majoritatea mijloacelor de transport ale structurilor de jandarmi mobile din 

cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, nu numai că au îndeplinit condițiile tehnice 

pentru a fi casate, dar nu mai pot fi menținute în acei parametrii care să asigure executarea 

misiunilor în condiții optime. 

Luând în considerare situația prezentată precum și pentru susţinerea şi realizarea 

activităților proiectului, Consiliul Judeţean Alba va contribui în cadrul acordului de cooperare 

dintre Judeţul Alba şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba cu două autoutilitare ce se vor  

achiziţiona în condiţiile legi, şi care vor fi date în împrumut de folosinţă gratuită (comodat) 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, pe o perioadă de 10 ani. 

Având în vedere cele expuse mai sus, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre 

nr.87/01.03.2017 privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Alba pentru  implementarea proiectului “Creșterea mobilității Detașamentului I 

Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba. 

   

Director executiv, 

Aitai Marian 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba,  în anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2017. 

Luând în dezbatere: 

 -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 decembrie2016 privind stabilirea de taxe locale 

şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017; 

-raportul de specialitate nr. 2001/3 februarie 2017  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-adresa nr. 22/9 ianuarie 2017 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 391/9 ianuarie 2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 27, art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 1  lit. b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

asezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, 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. I. Se aprobă completarea anexei nr. 9 «Taxe și tarife percepute de Centrul de 

Cultură „Augustin Bena”, în anul 2017”, a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 245/23 

decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului 

Alba, în anul 2017», urmând ca anexa nr. 9 să aibă următorul conținut:  

 

„Anexa nr. 9 a Hotărârii Consiliului Județean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale și tarife  

datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2017 

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Centrul de Cultură „Augustin Bena”,  în anul 2017 

 

1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/an 2017 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 

2 Orgă 450 

3 Chitară 450 

4 Muzică vocală tradiţională românească 450 



5 Canto – muzică uşoară 450 

6 Instrumente de suflat 450 

7 Instrumente cu coarde 450 

8 Pian 450 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

1 Pictură 400 

2 Grafică 400 

3 Sculptură 400 

4 Arta fotografică 400 

5 Artă video 400 

6 Design vestimentar 400 

7 Design ambiental 400 

8 Actorie 400 

9 Dans modern 400 

10 Dans popular 400 

11 Muzică de fanfară 300 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ŞCOLARE 

1 Arta lemnului - Arieşeni 0 

2 Cioplit în lemn - Horea 0 

3 Arta lemnului – Avram Iancu 0 

4 Ţesături tradiţionale – Bucerdea Vinoasă 0 

5 Ţesături tradiţionale - Biia 0 

6 Ţesături tradiţionale - Gîrda de Sus 0 

7 Încrustări în lemn - Şugag 0 

8 Ceramică - olărit - Sebeşel 0 

9 Dansuri populare - Sohodol 0 

10 Dansuri populare Fărău 0 

11 Dansuri populare - Căpîlna 0 

12 Pictură religioasă - Vinerea 0 

13 Pictură icoane pe sticlă „Şcoala de la Laz” 0 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Curs de formare profesională (solist vocal, 

solist instrumentist, fotograf, operare 

adobe/corel, design web etc.) 

500 

 

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2017 

 

TARIFE ANSAMBLUL FOLCLORIC 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif -lei-  

an 2017 

1 Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în 

sală susţinut de orchestra populară 

1.000 lei/spectacol 

2 Participări la alte acţiuni, evenimente (ex. 

evenimente corporate, înregistrări muzicale, 

acompaniament orchestral) 

4.000 - 10.000 lei/eveniment 

3 Solişti vocali 150 lei/melodie 

4 Solişti instrumentişti  150 lei/melodie 

5 Dansuri populare 250 lei/dans 

6 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

7 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri 

40 lei 



tradiţionale, etc.) 

8 Partituri muzicale 20 lei 

9 Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume, etc. 30 lei 

10 Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire, (maxim 

4 microfoane) 

1.000 lei 

11 Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific, 

etc. cu mai mult de 4 microfoane, în spaţiu închis 

2.000 lei 

12 Aranjament muzical/melodie 300 lei 

TARIFE ANSAMBLUL DE FANFARĂ 

1 Concerte/spectacole estivale în parcuri 1.000 lei/spectacol 

2 Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber 2.000 lei/spectacol 

3 Ceremonii funerare 1.000 lei/eveniment 

4 Participări la alte evenimente (ex.evenimente 

corporate) 

2.000 - 4.000 lei/eveniment 

5 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

6 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

TARIFE ORCHESTRA DE CAMERĂ 

1 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau 

în sală-muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet 

de coarde) 

1.500 lei 

2 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau 

în sală-orchestra de cameră/orchestra simfonică 

(peste 16 artişti) 

5.000 – 10.000 lei 

3 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate, expoziţii, etc.) 

1.200 – 10.000 lei 

4 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

5 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

6 Partituri muzicale 20 lei 

TARIFE – Serviciul de formare continuă ŞCOALA DE ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI 

1 Tulnic 10 cm 4 lei 

2 Tulnic 20 cm 5 lei 

3 Tulnic 30 cm  8 lei 

4 Tulnic 60 cm 10 lei 

5 Doniţa mică  8 lei 

6 Doniţa mare 10 lei 

7 Trăistuţă mică 8 lei 

8 Trăistuţă medie 10 lei 

9 Trăistuţă mare 15 lei 

10 Preş 30 lei/mp 

11 Ţesături  7 lei/mp 

12 Cusături - motive populare  50  lei/mp 

13 Vase de ceramică mici      3 lei/buc 

14 Vase de ceramică medii 7  lei/buc 

15 Vase de ceramică mari 10 lei/buc 

16 Costum tradiţional românesc 1.000-2.500 lei 

17 Piesă costum tradiţional românesc 30-800 lei 

18 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

19 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri 

tradiţionale, etc.) 

40 lei 

20 Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, 10 – 60 lei 



monografie, broşura, ghid, etc.) 

21 Concept grafic pentru materiale de promovare 

şi/sau promoţionale (afişe, flyere, invitaţii, 

bannere, catalog, carte, album, etc.) 

300 – 2.000 lei 

TARIFE – Serviciul Redacţia “DISCOBOLUL” 

1 Carte/revistă (studiu, monografie, broşură, ghid, 

etc.) 

10 – 50 lei 

 

3. Alte tarife 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei 

Tarife -lei- 

An 2017 

1 Bilet de intrare la eveniment pentru elevi, studenti și pensionari 

(recital, spectacol, concert, expoziție) 

5 lei 

2 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție) 

10 lei 

3 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție)  

20 lei 

4 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție) 

25 lei 

5 Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice 100 lei/ora 

 

6 Realizare sedință foto indoor, în studiou 200 lei/ora 

 

7 Realizare sedință foto outdoor, în aer liber 300 lei/ora 

 

8 Realizare filmare eveniment și montaj 300 lei/ora 

9 Închiriere costum popular 50 lei/zi 

10 Închiriere elemente de decor - scenă 30 

lei/element/zi 

11 Închiriere fundal scenă 200 

lei/eveniment 

” 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

                            

                                                                                                                                 

       

                

 

 

                                                                                                   

Înregistrat cu nr. 46 

Alba Iulia, 3 februarie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general 

al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

 

 

Taxele şi tarifele locale constituie sursă importantă de venituri ale bugetelor locale pentru 

unităţile administrativ teritoriale, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură 

de la bugetul local, în condiţiile legii. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, finanţarea instituţiilor de spectacole sau 

concerte, a muzeelor şi aşezămintelor culturale, se realizează din venituri proprii şi subvenţii 

acordate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul unităţilor 

administrativ teritoriale în subordinea cărora funcţionează instituţiile respective, precum şi din 

alte surse. 

În aplicarea prevederilor legale, ţinând cont de propunerile instituţiilor de cultură 

subordonate, autoritatea publică judeţeană aprobă anual nivelul taxelor şi tarifelor percepute de 

aceste instituţii, sens în care prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 decembrie 

2016, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate Taxele locale şi tarifele 

datorate bugetului general al Judeţului Alba 

Hotărârea Consiliului Județean Alba mai sus menționată, se impune a fi completată  

urmare a adresei nr. 22/9 ianuarie 2017 a Centrului de Cultură «Augustin Bena Alba», prin care 

se solicită completarea  anexei nr. 9 „Taxe și tarife percepute de Centrul de Cultură Augustin 

Bena Alba,  în anul 2017”.  

 Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării, proiectul de  

hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 

decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului 

Alba, în anul 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Nr. 2001/03.02.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

 nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 au fost aprobate 

taxele locale și tarifele datorate bugetului general al Județului Alba în anul 2017 și implicit taxele 

și tarifele percepute în anul 2017 de către Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Conform prevederilor OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, aşezămintele 

culturale, instituţii publice, pot stabili, în condiţiile legii, tarife pentru activităţile pe care le 

desfăşoară, sumele încasate reprezentând venituri proprii ale acestora. Veniturile proprii vor fi 

utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale. 

Potrivit art. 68 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi   

completările ulterioare, veniturile provenite din prestări de servicii ale instituţiilor de cultură, 

chirii, manifestări culturale, concursuri artistice, publicaţii, constituie venituri proprii ale acestor 

instituţii publice. 

În acest sens prin adresa nr. 22/09.01.2017 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 

solicită spre aprobare completarea taxelor si tarifelor pe anul 2017 prevăzute în anexa nr. 9  

”Taxe si tarife percepute de Centrul de Cultură ”Augustin Bena”,  în anul 2017 prin introducerea 

punctului 3 Alte tarife,  respectiv : 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif -lei- 

An 2017 

1 Bilet de intrare la eveniment pentru elevi, studenți și pensionari 

(recital, spectacol, concert, expoziție) 

5 lei 

2 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție) 

10 lei 

3 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție)  

20 lei 

4 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, 

expoziție) 

25 lei 

5 Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice 100 lei/ora 

 

6 Realizare ședință foto indoor, în studiou 200 lei/ora 

7 Realizare ședință foto outdoor, în aer liber 300 lei/ora 

8 Realizare filmare eveniment și montaj 300 lei/ora 

9 Închiriere costum popular 50 lei/zi 

10 Închiriere elemente de decor - scenă 30 lei/element/zi 

11 Închiriere fundal scenă 200 

lei/eveniment 

  Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete prezintă spre analiză şi 

aprobare proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2017. 

 

Director  executiv 

Marian Aitai 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  
„Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2017  

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2017;  

 - raportul de specialitate nr. 3811 din 2 martie2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA cu privire la aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3778 din 2 martie 2017;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir“ SA, potrivit anexelor nr. 1-5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.   

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017 vor 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, Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și relații publice 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. 88 

Alba Iulia, 2 martie 2017 

 



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.

Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA

Cod unic de înregistrare RO 14963620

Anexa nr.1

MII LEI

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 1297.470 1290.000 99.42 1290.000 1290.000 100 100

1 2 1297.467 1290.000 99.42 1290.000 1290.000 100 100

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4

2 5

3 6

II 7 1285.884 1281.000 99.62 1281.000 1281.000 100 100

1 8 1262.269 1255.000 99.42 1255.000 1255.000 100 100

A. 9 329.578 302.000 91.63 302.000 302.000 100 100

B. 10 37.146 60.000 161.52 60.000 60.000 100 100

C. 11 557.994 552.000 98.93 552.000 552.000 100 100

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 287.101 296.000 103.10 296.000 296.000 100 100

C1 ch. cu salariile 13 272.136 272.000 99.95 272.000 272.000 100 100

C2 bonusuri 14 14.965 24.000 160.37 24.000 24.000 100 100

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 16

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete
17 170.586 158.000 92.62 158.000 158.000 100 100

C5
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 

fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 100.307 98.000 97.70 98.000 98.000 100 100

D. 19 337.551 341.000 101.02 341.000 341.000 100 100

2 20 23.614 26.000 110.10 26.000 26.000 100 100

3 21

III 22 11.581 9.000 77.71 9.000 9.000 100 100

IV 23 3.582 1.440 40.20 2.560 2.560 100 100

V
24 7.999 7.560 94.51 7.560 7.560 100 100

1 25 0.579 0.450 77.72 0.450 0.450 100 100

2
26 7.420 7.110 95.82 7.110 7.110 100 100

3 27

4

28

5 29

6
30

7

31

8

32

a)
33

b)
33a

c) 34

9

35

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 

profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 

bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 

economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 

actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale 

şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, 

din care: 

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 

Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 

proprie de finanţare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 

lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 

şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 

ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 

altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2017

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat  

an 

precedent 

(N-1)

Propuner

i  an 

curent 

2017

%
Estimări an 

N+1

Estimări an 

N+2

%
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9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 101 2

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat  

an 

precedent 

(N-1)

Propuner

i  an 

curent 

2017

%
Estimări an 

N+1

Estimări an 

N+2

%

VI 36

VII
37

a) 38

b) 39

c) 40

d) 41

e) 42

VIII 43

1 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 

anii anteriori 45

IX 46 448.805 321 71.52 321 321 100 100

X 47

1 48 10 10 100.00 10 10 100 100

2 49 8 7.5 93.75 7.5 7.5 100 100

3
50 2483 3022 121.71 3022 3022 100 100

4

51 2483 3288 132.42 3288 3288 100 100

5
52 162.183 172 106.05 172 172 100 100

6
53

7
54 991 993 100.20 993 993 100 100

8 55

9 56

              DR. ING. MUNTEAN EMIL NICOLAE EC. MARIUT ILEANA

 CONDUCĂTORUL 

COMPARTIMENTULUI         

FINANCIAR-CONTABIL

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială  

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)  

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din 

care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate
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AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Operatorul economic S.. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.

Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA

Cod unic de înregistrare RO 14963620

Anexa nr.2

MII LEI

% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

I. 1 1396.273 1295.293 1297.470 322.500 322.500 322.500 1290.000 99.42 92.92

1
2 1395.227 1295.293 1297.467 322.500 322.500 322.500 1290.000 99.42 92.99

a)
3 934.254 906.934 901.856 229.250 229.250 229.250 917.000 101.68 96.53

a1) din vânzarea produselor 4

a2) din servicii prestate 5 231.718 198.354 202.382 52.500 52.500 52.500 210.000 103.76 87.34

a3) din redevenţe şi chirii 6 702.536 708.580 699.474 176.750 176.750 176.750 707.000 101.08 99.56

a4) alte venituri 7

b) 8

c)
9

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11

d) 12

e)
13

f)
14 460.973 388.359 395.611 93.250 93.250 93.250 373.000 94.28 85.82

f1) din amenzi şi penalităţi 15

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.18+Rd.19), din care: 16

 - active corporale 17

 - active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

f5) alte venituri 21 460.973 388.359 395.611 93.250 93.250 93.250 373.000 94.28 85.82

2
22 1.046

a) 23

Venituri financiare 

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

din imobilizări financiare

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 

care: 

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 

cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei în curs de 

execuţie

alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Realizat 8=5/3a

Propuneri an curent  2017
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Realizat 8=5/3a

Propuneri an curent  2017

b) 24

c) 25

d) 26 0.002

e) 27 0.001

3 28

II 29 1387.894 1288.138 1285.884 320.250 320.250 320.250 1281.000 99.62 92.65

1
30 1384.107 1263.998 1262.269 313.750 313.750 313.750 1255.000 99.42 91.20

31 436.516 315.016 329.578 7.500 75.500 75.500 302.000 91.63 75.50

A1
32 74.968 63.800 57.938 16.000 16.000 16.000 64.000 110.46 77.28

a) 33

b) 34 17.361 12.000 16.659 4.000 4.000 4.000 16.000 96.04 95.96

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 4.350 0.282 0.282 0.00 6.48

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 9.637 7.500 8.091 2.000 2.000 2.000 8.000 98.88 83.96

c) 37 5.509 3.800 3.951 2.500 2.500 2.500 10.000 253.10 71.72

d) 38 52.098 48.000 37.328 9.500 9.500 9.500 38.000 101.80 71.65

e) 39

A2
40 106.240 40.326 41.409 10.000 10.000 10.000 40.000 96.60 38.98

a) 41 96.707 30.126 32.103 7.500 7.500 7.500 30.000 93.45 33.20

b) 42

b1)
 - către operatori cu capital integral/majoritar de 

stat 43

b2)  - către operatori cu capital privat 44

c) 45 9.533 10.200 9.306 2.500 2.500 2.500 10.000 107.46 97.62

A3

46 255.308 210.890 230.231 49.500 49.500 49.500 198.000 86.00 90.18

a) 47

b)
48 2.925 2.400 2.400 0.250 0.250 0.250 1.000 41.67 82.05

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49

c)
50

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+   

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

(Rd.51+Rd.53), din care:

cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 

care: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), 

din care: 

Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Realizat 8=5/3a

Propuneri an curent  2017

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 52

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 54

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, 

studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente 

sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu  

modificările ulterioare 55

 - ch.de promovare a produselor 56

d)
57

d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si 

sanatate 58

d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, 

invatamant, social si sport, din care: 59

d3) pentru cluburile sportive 60

d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si 

activitati 61

e) 62

f) 63 5.294 10.000 10.165 2.500 2.500 2.500 10.000 98.38 192.01

64 5.294 10.000 10.165 2.500 2.500 2.500 10.000 98.38 192.01

65 5.294 10.000 10.165 2.500 2.500 2.500 10.000 98.38 192.01

66

g) 67 12.462 12.360 12.011 2.750 2.750 2.750 11.000 91.58 96.38

h) 68 8.428 8.350 9.374 2.250 2.250 2.250 9.000 96.01 111.22

i)
69 226.199 177.780 196.281 41.750 41.750 41.750 167.000 85.08 86.77

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 107.440 116.400 108.327 29.250 29.250 29.250 117.000 108.01 100.83

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 

tehnicii de calcul 71 5.500 6.000 5.713 1.250 1.250 1.250 5.000 87.52 103.87

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 

corporale şi necorporale, din care: 73 8.000

      -aferente bunurilor de natura domeniului public
74

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din 

care:

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

     - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), 

din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Realizat 8=5/3a

Propuneri an curent  2017

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 

personalului de conducere cf. Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 

anunţuri 77

j) 78 15.322 82.241 11.250 11.250 11.250 45.000 54.72 536.75

79 105.386 51.500 37.146 15.000 15.000 15.000 60.000 161.52 35.25

a)
80

b)
81

c) 82

d) 83

e) 84

f) 85 105.386 51.500 37.146 15.000 15.000 15.000 60.000 161.52 35.25

86 541.945 559.847 557.994 138.000 138.000 138.000 552.000 98.93 102.96

C0 87 223.492 290.806 287.101 74.000 74.000 74.000 296.000 103.10 128.46

C1
88 223.492 273.158 272.136 68.000 68.000 68.000 272.000 99.95 121.77

89 223.492 273.158 272.136 69.250 69.250 69.250 272.000 99.95 121.77

90

91

C2
92 17.648 14.965 6.000 6.000 6.000 24.000 160.37

93

 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 94

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

96 17.648 14.965 6.000 6.000 6.000 24.000 160.37
97  

98
99

C3
100

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul 

obtinut în anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.
Alte cheltuieli cu personalul 

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

 a) salarii de bază

 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului 

de bază (conform CCM)

 c) alte bonificaţii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din 

care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, din care:

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite 

C. Cheltuieli cu personalul 

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor 

minerale
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice 

şi resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Realizat 8=5/3a

Propuneri an curent  2017

101

102

103

C4

104 221.414 168.137 170.586 39.500 39.500 39.500 158.000 92.62 77.04

105 186.077 134.847 136.740 30.750 30.750 30.750 123.000 89.95 73.49

-componenta fixă 106 143.777 113.651 113.940 24.750 24.750 24.750 99.000 86.89 79.25

-componenta variabilă 107 42.300 21.196 22.800 6.000 6.000 6.000 24.000 105.26 53.90

108 23.195 23.795 24.376 8.750 8.750 8.750 35.000 143.58 105.09

-componenta fixă 109

-componenta variabilă 110

111 12.142 9.495 9.470 0.00 77.99

112

C5

113 97.039 100.904 100.307 24.500 24.500 24.500 98.000 97.70 103.37

114 71.144 74.716 74.089 17.250 17.250 17.250 69.000 93.13 104.14

115 2.906 3.062 3.057 0.500 0.500 0.500 2.000 65.42 105.20

116 22.001 23.126 23.161 6.750 6.750 6.750 27.000 116.58 105.27

117

118

119 0.988

120 300.260 337.635 337.551 85.250 85.250 85.250 341.000 101.02 112.42

a)
121 4.207 4.000 4.268 1.250 1.250 1.250 5.000 117.15 101.45

122

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din 

care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), 

din care:

     - către bugetul general consolidat

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit 

legii

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din 

care: 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 

c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  

sănătate

d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale 

aferente  fondului de salarii

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de 

pensii
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor 

hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente 

restructurarii, privatizarii, administrator special, alte 

comisii si comitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 

supraveghere, din care:

c) pentru AGA şi cenzori

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 

disponibilizărilor de personal
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Realizat 8=5/3a

Propuneri an curent  2017

123

b) 124

c)
125

d) 126 3.750 3.750 3.750 15.000

e)
127 296.053 321.000 320.648 80.250 80.250 80.250 321.000 100.11 108.31

f) 
128

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 12.635 12.635

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a 

salariaţilor 130

f1.2)
- provizioane in legatura cu contractul de 

mandat 130a

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru 

depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131

f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132

 - din participarea salariaţilor la profit 133

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 

activelor circulante 134

 - venituri din alte provizioane 135

2
136 3.787 24.140 23.614 6.500 6.500 6.500 26.000 110.10 623.55

a)
137 3.787 24.140 23.614 6.500 6.500 6.500 26.000 110.10 623.55

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 5.250 5.250 5.250 21.000

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139

b)
140

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) 143

3 144

III 145 8.379 7.155 11.581 2.250 2.250 2.250 9.000 77.71 138.21

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147

IV 148 1.421 1.145 3.582 0.360 0.360 0.360 1.440 40.20 252.08

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din 

care: 

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din 

care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

(Rd.141+Rd.142), din care:

alte cheltuieli financiare

     - către alţi creditori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 

personalului
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% %

conform 

HG/Ordi

n 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

din care:Realizat 

an N-2
7=6d/5

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent         (N-

1)

 Aprobat

Realizat 8=5/3a

Propuneri an curent  2017

V 149

1 150 223.492 290.806 287.101 74.000 74.000 74.000 296.000 103.10 128.46

2 151 223.492 273.158 272.136 68.000 68.000 68.000 272.000 99.95 121.77

3 152 10 10 10 2.500 2.500 2.500 10 100.00 100.00

4 153 7.5 8 8.0 1.875 1.875 1.875 7.5 93.75 106.67

5 a)
154 2483 2845 2835 3022 106.60 114.18

 b)

155 2483 3029 2991 3288 109.93 120.46

6 a)
156 170.138 161.912 162.183 172.000 106.05 95.32

b)
157

c1)
158

 - cantitatea de produse finite (QPF) 159

 - pret mediu (p) 160

 - valoare=QPF x  p 161

 - pondere in venituri totale de exploatare =   

Rd.161/Rd.2 162

7 163

8 164

 - de la operatori cu capital integral/majoritar de 

stat 165

 - de la operatori cu capital privat 166

 - de la bugetul de stat 167

 - de la bugetul local 168

 - de la alte entitati 169

9
170

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

                                                       Ec. Ileana Mariut

FINANCIAR CONTABIL

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 

Plăţi restante

Creanţe restante, din care: 

Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul 

ramas de rambursat)

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi 

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 

cheltuielilor cu salariile              

(Rd.151/Rd.153)/12*1000
Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 

[(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 

W=QPF/Rd.153
Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unităţi 

fizice, din care

  COMPARTIMENTUL         

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.88)
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Anexa nr.3

mii lei

Nr 

Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat
0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: 1390.000 1396.273 100.451 1295.293 1297.470 100.168

1 Venituri din exploatare 1388.955 1395.227 100.452 1295.293 1297.467 100.168

2. Venituri financiare 1.045 1.046 100.096

3. Venituri extraordinare

                       Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

     Ec. Ileana Mariut

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 
  COMPARTIMENTUL         

FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

INDICATORI 
Prevederi an N-2 %        

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) %        

7=6/5
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Anexa nr.4

Mii lei

Aprobat
Realizat/ 

Preliminat
2017 an N+1 an N+2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 459.51 448.805 321.00 361.00 361.00

1 Surse proprii, din care:

  a) - amortizare 321.000 321.000 321.000 361.00 361.00

  b) - profit

2 Alocaţii de la buget

3 Credite bancare, din care:

  a) - interne 83.226 83.226

  b) - externe

4 Alte surse, din care: 55.284 44.579

aport capital Consiliul Judetean Alba

  - (denumire sursă)
  -

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 459.51 448.805 321.00 361.00 361.00

1 Investiţii în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

2 Investiţii noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

   -

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

3

Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 

din care: 308.153 297.448 165.00 193.00 181.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 308.153 297.448 165.00 193.00 181.00

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)
   -

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 151.357 151.357 156.00 168.00 180.00

   a) - interne 151.357 151.357 156.00 168.00 168.00

   b)- externe

                              Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean                  Ec. Ileana Mariut

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, 
  COMPARTIMENTUL        

FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI

Data 

finaliză

rii 

an precedent (N-1) Valoare
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Anexa nr.5

mii lei

Rezultat 

brut (+/-)

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut

Plăţi 

restante 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct. 

I

1 X X

2 X X

X X

X X

Pct. 

II

1 X X

2 X X

X X

X X
Pct. 

III

            Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

           Ec. Ileana Mariut

 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,  CONDUCĂTORUL 

COMPARTIMENTULUI         

FINANCIAR CONTABIL

Cauza 2……………………..

.

.

.

.
Cauza n………………….

TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

.

.

.

.

.Masura n…………

TOTAL Pct. I

Cauze care diminuează efectul măsurilor 

prevăzute la Pct. I

Cauza 1…………………….

 Influenţe   (+/-)  Influenţe  (+/-)

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut 

şi reducere a plăţilor restante 

Măsura 1…………………….

Măsura 2…………………….

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 

Nr.

crt.
Măsuri

Termen de 

realizare

an precedent (N-1) an curent (N) an N+1 an N+2

 Preliminat / Realizat   Influenţe (+/-) 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                    

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Societăţii „Parcul Industrial Cugir“ SA, pentru anul 2017 

 

 

 

În conformitate cu prevederile legale privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară operatorii economici trebuie să 

prezinte în vederea aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, după adoptarea legii bugetului de 

stat. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Parcul Industrial Cugir“ SA 

transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr. 3778/02.03.2017 este întocmit 

în conformitate cu prevederile privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.  

Principalele prevederi ale bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 sunt: 

 Veniturile totale prognozate în sumă de 1.290,00 mii lei; 

 Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2017 în valoare de 1.281,00 mii lei  

 Profitul brut estimat a se realiza în anul 2017 este de 9,00 mii lei. 

Întocmit în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri şi cheltuieli și anexele 

de fundamentare ale acestuia au fost stabilite ţinând cont de prevederile legii bugetului de stat pe 

anul 2017. 

 Având în vedere aspectele prezentate mai sus, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu 

nr. 88 din data 2 martie  2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                           Ion DUMITREL 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare şi Bugete                                       

Nr. 3811 din 02.03.2017        
 

 

                             

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

 societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA, pentru anul 2017 

 

 

 

Consiliul Județean Alba este acționar unic la societatea Parcul Industrial Cugir SA, 

societate înființată cu scopul administrării infrastructurii Parcului Industrial Cugir.  

În conformitate cu prevederile art.4, alin.1 lit.c) și ale art.6 alin.(1) ale Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară operatorii economici trebuie să prezinte în vederea 

aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, organelor administraţiei publice centrale ori locale, 

după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează sau în al căror 

portofoliu se află, după adoptarea legii bugetului de stat pe anul respectiv. 

Propunerea privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 înaintat cu adresa 

nr. 3778/02.03.2017 cuprinde 5 anexe, în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului 

Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia: 

Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 reprezintă bugetul activității 

generale și înregistrează date comparative privind veniturile și cheltuielile, inclusiv activitatea 

din investiții, între anii 2016 (realizat), anul curent (propuneri) și anii următori 2018,2019 

(estimări). Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de 

venituri și cheltuieli realizează o detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri și a cheltuielilor pe 

elemente de cheltuieli prin compararea anilor 2015 (realizat), 2016 (aprobat și realizat), cu 

propuneri an curent 2017. Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor totale prezintă modul de 

realizare a veniturilor în ultimii doi ani (2015 și 2016) față de bugetele aprobate. Anexa 4 

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, realizează o comparație între programul de 

investiții al anului curent 2017, cu anul anterior 2016, cu specificarea și încadrarea în sursele de 

finanțare. Ultima anexă de fundamentare, anexa nr.5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut 

și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a 

rezultatului brut și de reducere a plăților restante, societatea Parcul Industrial Cugir nu se 

regăsește în această situație. 

Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 sunt : 

              - mii lei- 

 

Indicatori 

 Propuneri  

2017 

0 2 

Venituri totale, din care: 1.290,00 

Venituri din exploatare 1.290,00 

Cheltuieli totale, din care: 1.281,00 

Cheltuieli de exploatare  1.255,00 

Cheltuieli financiare 26,00 

Profit  9,00 

Productivitatea muncii (lei/salariat) 172 

 

Sursele de finanţare a investiţiilor vor asigura continuarea lucrărilor de reparaţii la 

obiectivele prevăzute în Planul de investiţii pentru anul 2017.  



 

 

Întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 20/7.01.2016, bugetul de 

venituri şi cheltuieli a fost fundamentat ţinând cont atât de veniturile prognozate a se realiza în 

anul 2017 cât şi cheltuielile realizate în anul 2016. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm oportună iniţierea Proiectului de 

hotărâre nr.88/02.martie 2017, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii 

Parcul Industrial Cugir SA pentru anul 2017. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian AITAI 

 



  

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                      

           

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  
„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2017 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 3815 din 2 martie2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA cu privire la aprobarea Bugetului 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, înregistrată la  registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 3812 din 2 martie 2017;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba “ SA, potrivit anexelor nr. 1-5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.     

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 

Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba “ SA pentru anul 2017 vor 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, Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba “ SA, Direcției juridică și relații publice 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. 89 

Alba Iulia, 2 martie 2017 



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA

OPERATOR: SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

SEDIUL – ALBA IULIA str.Frederik Mistral nr.3

Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.1

mii lei

An 2018 An 2019 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 14892 14890 100.0 19000 20000 127.6 105.3

1 2 14891 14890 100.0 19000 20000 127.6 105.3

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

2 5 1 0 0.0 0 0 0.0 0.0

3 6 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

II 7 14725 14745 100.1 18720 19610 127.0 104.8

1 8 14681 14701 100.1 18685 19580 127.1 104.8

A. 9 9453 9034 95.6 12965 13860 143.5 106.9

B. 10 144 150 104.2 150 150 100.0 100.0

C. 11 4108 4463 108.6 4570 4570 102.4 100.0

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 3166 3400 107.4 3500 3500 102.9 100.0

C1 ch. cu salariile 13 3003 3380 112.6 3500 3500 103.6 0.0

C2 bonusuri 14 163 20 0.0 0 0 0.0 0.0

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 16 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete
17 177 233 131.6 235 235 100.9 100.0

C5
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 18 765 830 108.5 835 835 100.6 100.0

D. 19 976 1054 108.0 1000 1000 94.9 100.0

2 20 44 44 100.0 35 30 79.5 85.7

3 21 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

III 22 167 145 86.8 280 390 193.1 139.3

IV 23 41 23 56.1 45 62 195.7 137.8

V
24 126 122 96.8 235 328 192.6 139.6

1 25 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

2
26 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

3 27 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2017

INDICATORI
Nr. 

rd.

Preliminat 

an 2016

Propuneri 

an 2017
   %       

Estimari %

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri  din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 

lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
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An 2018 An 2019 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

INDICATORI
Nr. 

rd.

Preliminat 

an 2016

Propuneri 

an 2017
   %       

Estimari %

1 2

4

28 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

5 29 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

6
30 126 122 96.8 235 328 192.6 139.6

7

31 12 12 100.0 23 32 191.7 139.1

8

32 63 61 96.8 118 164 193.4 139.0

a)
33 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

b)
33a 63 61 96.8 118 164 193.4 139.0

c) 34 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

9

35 51 49 96.1 94 132 191.8 140.4

VI 36 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

VII
37 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

a) 38 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

b) 39 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

c) 40 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

d) 41 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

e) 42 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

VIII 43 245 1592 0.0 1000 1000 62.8 100.0

1 44 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 

anteriori 45 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

IX 46 245 1592 0.0 1000 1000 0.0 0.0

X 47

1 48 138 145 105.1 145 145 100.0 100.0

2 49 133 138 103.8 140 140 101.4 100.0

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 

cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de 

capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 

aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 

25,26,27,28,29

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul 

net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 

lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul  

financiar de referinţă 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 

în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu 

capital integral sau majoritar de stat, din care: 

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 

Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 

proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din 

care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile 

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total
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An 2018 An 2019 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

INDICATORI
Nr. 

rd.

Preliminat 

an 2016

Propuneri 

an 2017
   %       

Estimari %

1 2

3

50 1882 2041 108.4 2083 2083 102.1 100.0

4

51 1882 2041 108.5 2083 2083 102.1 100.0

5
52 112 108 100.0 136 143 125.8 105.3

6
53 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

7
54 989 990 100.1 985 981 99.5 99.5

8 55 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

9 56 569 0 0.0 0 0 0.0 0.0

* Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamendare nr.2

DIRECTOR ECONOMIC,

       MADARAS MIHAELA ALEXI DORINA

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 

pe baza cheltuielilor de natură salarială * 

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)  

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 

mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

DIRECTOR GENERAL,
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - CONSILIUL JUDETEAN ALBA

OPERATOR ECONOMIC – SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA

SEDIUL – ALBA IULIA str.Frederik Mistral nr.3

Cod unic de înregistrare 4331392

Anexa nr.2

Realizat 

Propuneri 

an curent 

2017

An 2015 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 
Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

I. 1 20796 0 18000 14892 2100 3400 5128 14890 99.99 71.61

1
2

20796 0 18000 14891 2100 3400 5128 14890
99.99 71.61

a)
3

20814 0 17908 14784 2100 3400 5128 14890
100.72 71.03

a1) din vânzarea produselor 4 5335 0 1000 699 0 1000 1000 3000 429.18 13.10

a2) din servicii prestate 5 15387 0 16838 14019 2078 2378 4100 11790 84.10 91.11

a3) din redevenţe şi chirii 6 34 0 40 36 7 7 8 30 83.33 105.88

a4) alte venituri 7 58 0 30 30 15 15 20 70 233.33 51.72

b) 8 0 0 0 14 0 0 0 0 0.00 0.00

c)
9

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.00

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

d) 12 0 0 32 31 0 0 0 0 0 0.00

e)
13 -185 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

f)
14

167 0 60 62 0 0 0 0
0.00 37.13

f1) din amenzi şi penalităţi 15 157 0 60 60 0 0 0 0 0.00 38.22

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.18+Rd.19), din care: 16
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00

 - active corporale 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

 - active necorporale 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

f5) alte venituri 21 10 0 0 2 0 0 0 0 0.00 20.00

2
22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2016

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută                            

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare  aferente cifrei de 

afaceri nete                                          (Rd.10+Rd.11), din 

care: 

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei  în curs de execuţie

alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

Venituri financiare                        

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:
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Realizat 

Propuneri 

an curent 

2017

An 2015 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 
Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2016

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

a) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

b) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

c) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

d) 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00

e) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

II 29 18693 0 17715 14725 2536 3374 4982 14745 100.14 78.77

1
30 18620 0 17665 14681 2524 3363 4972 14701 100.14 78.85

31 13049 0 12274 9453 1177 2039 3429 9034 95.57 72.44

A1
32 11727 0 11323 8454 925 1840 3205 8117 96.01 72.09

a) 33 7750 0 7598 4869 420 980 2000 4542 93.28 62.83

b) 34 2662 0 2700 2512 450 550 800 2450 97.53 94.37

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 417 0 500 470 50 100 150 400 85.11 112.71

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1900 0 1800 1643 300 400 550 1650 100.43 86.47

c)
37 33 0 25 15 5 10 5 25 166.67 45.45

d) 38 1282 0 1000 1049 50 300 400 1100 104.86 81.83

e) 39 0 0 0 9 0 0 0 0 0.00 0.00

A2
40 252 0 240 215 50 55 55 220 102.33 85.32

a) 41 60 0 52 56 5 15 15 50 89.29 93.33

b) 42 57 0 58 59 15 15 15 60 101.69 103.51

b1)
 - către operatori cu capital                        

integral/majoritar de stat 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b2)  - către operatori cu capital privat 44 57 0 58 59 15 15 15 60 101.69 103.51

c) 45 135 0 130 100 30 25 25 110 110.00 74.07

A3

46 1070 0 711 784 202 144 169 697 88.90 73.27

a) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b)
48 12 0 6 5 1 1 1 4 0 41.67

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 12 0 6 5 1 1 1 4 80.00 41.67

c)
50 1 0 2 1 0 1 0 2 200.00 100.00

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 1 0 2 1 0 1 0 2 200.00 100.00

din imobilizări financiare

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

din dobânzi

alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare                      

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii                       

(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 

Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar
cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+   

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul,                      din 

care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 

din care:
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Realizat 

Propuneri 

an curent 

2017

An 2015 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 
Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2016

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 

modificările ulterioare 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu modificările 

ulterioare 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 

pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit 

Legii nr.193/2006, cu  modificările ulterioare

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d)
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d2) ch.de sponsorizare in dom.educatie,social,

si sport, din care: 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d3)

-pentru cluburi sportive 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d4)  ch. cu sponsorizare pt.alte actiuni si activitati 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) 62 328 0 100 90 5 20 40 90 100.00 27.44

f) 63 39 0 40 40 2 10 13 40 100.00 102.56

64 22 0 28 20 0 7 7 20 100.00 90.91

65 22 0 28 20 0 7 7 20 100.00 90.91

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g) 67 20 0 20 20 5 5 5 20 100.00 100.00

h) 68 35 0 35 22 7 6 6 25 113.64 62.86

i)
69 15 0 8 8 2 1 4 16 200.00 53.33

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 

de calcul 71 4 0 5 4 1 1 1 5 125.00 100.00

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 3 0 3 1 0 0 2 4 400.00 33.33

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale, din care: 73 4 0 0 2 0 0 0 5 250.00 0

      -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 

de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 76 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Ch. cu sponsorizarea, potrivit  OUG 

2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

     - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:
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Realizat 

Propuneri 

an curent 

2017

An 2015 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 
Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2016

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri

77 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0

j) 78 620 0 500 598 180 100 100 500 83.61 96.45

79 166 0 150 144 65 10 65 150 104.17 86.75

a)
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b)
81 18 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

c) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f) 85 148 0 150 144 65 10 65 150 104.17 97.30

86 3733 0 4315 4108 1092 1112 1131 4463 108.64 110.05

C0 87 2860 0 3331 3166 834 848 863 3400 107.39 110.70

C1
88 2860 0 3150 3003 822 848 863 3380 112.55 105.00

89 2169 0 2450 2392 668 685 685 2723 113.84 110.28

90 691 0 700 611 154 163 178 657 107.53 88.42

91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2
92 0 0 181 163 12 0 0 20 0 0

93 0 0 20 2 12 0 0 20 0 0

 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 

nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 0 0 161 161 0 0 0 0 0.00 0.00
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

C3
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

101 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor 

minerale
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice şi 

resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite 

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din 

care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

 a) salarii de bază

 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 

bază (conform CCM)

 c) alte bonificaţii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, din care:

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul obtinut în 

anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din 

care:

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente disponibilizărilor 

de personal
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Realizat 

Propuneri 

an curent 

2017

An 2015 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 
Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2016

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

102 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

103 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

C4

104 174 0 184 177 58 58 58 233 131.64 101.72

105 121 0 131 131 34 34 34 137 104.58 108.26

-componenta fixă 106 121 0 131 131 34 34 34 137 104.58 108.26

-componenta variabilă 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

108 32 0 31 23 19 19 19 78 339.13 71.88

-componenta fixă 109 32 0 31 23 19 19 19 78 339.13 71.88

-componenta variabilă 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

111 21 0 22 23 5 5 5 18 78.26 109.52

112 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

C5

113 699 0 800 765 200 206 210 830 108.50 109.44

114 482 0 550 531 139 143 145 575 108.29 110.17

115 15 0 17 16 4 4 5 18 112.50 106.67

116 158 0 185 173 46 47 48 189 109.25 109.49

117 44 0 48 45 11 12 12 48 106.67 102.27

118 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

119 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

120 1672 0 926 976 190 202 347 1054 107.99 58.37

a)
121 447 0 5 4 0 0 0 0 0.00 0.89

122 36 0 5 4 0 0 0 0 0.00 11.11

123 411 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

b) 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor hotărâri 

judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 

privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe 

de conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 

supraveghere

c) pentru AGA şi cenzori

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),         

din care: 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 

c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  sănătate

d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale aferente  

fondului de salarii

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de pensii

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi                       

(Rd.122+Rd.123), din care:

     - către bugetul general consolidat

     - către alţi creditori

cheltuieli privind activele imobilizate
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Realizat 

Propuneri 

an curent 

2017

An 2015 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 
Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2016

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

c)
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

d) 126 4 0 6 2 0 2 2 4 200.00 50.00

e)
127 1023 0 1050 1047 190 200 345 1050 100.29 102.35

f) 
128 198 0 -135 -77 0 0 0 0 0.00 -38.89

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 198 0 320 378 0 0 0 0 0.00 190.91

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 

130 198 0 25 0 0 0 0 0 0.00 0.00

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere 

sau pierderi de valoare , din care: 131 0 0 -455 -455 0 0 0 0 0.00 0.00

f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 0 0 -455 -455 0 0 0 0 0.00 0.00

 - din participarea salariaţilor la profit 133 0 0 -198 -198 0 0 0 0 0.00 0.00

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor 

circulante 134 0 0 -257 -257 0 0 0 0 0.00 0.00

 - venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2
136 73 0 50 44 12 11 10 44 100.00 60.27

a)
137 73 0 50 44 12 11 10 44 100.00 60.27

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 73 0 50 44 12 11 10 44 100.00 60.27

b)
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III 145 2103 0 285 167 -436 26 146 145 86.83 7.94

elemente similare veniturilor 82

venituri neimpozabile 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 36 0 0 4 0 0 0 0 0.00 11.11

IV 148 370 0 48 41 0 0 0 23 56.10 11.08

V 149

1 150 2860 0 3331 3166 834 848 863 3400 107.39 110.70

- cresteri din salariul minim brut pe tara 2016 0 0 94 79 0 0 0 0

- cresteri din salariul minim brut pe tara 2017 0 0 0 0 42 63 63 230 0.00 0.00

2 151 2860 0 3150 3003 822 848 863 3380 112.55 105.00

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare                                

(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 

cheltuieli privind dobânzile, din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care:

alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:

Cheltuieli  cu salariile (Rd.88)
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Realizat 

Propuneri 

an curent 

2017

An 2015 din care:

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 
Trim.I Trim.II Trim.III An 

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

INDICATORI
Nr. 

rd.

Prevederi an precedent 2016

       %         

7=6d/5

     %         

8=5/3a
 Aprobat

Preliminat

1 2

3 152 138 0 145 138 145 145 145 145 105.07 100.0

4 153 134 0 135 133 138 138 138 138 103.76 99.3

5 a)

154 1779 0 1944 1984 1986 2048 2085 2041 102.88 111.5

 b)

155 1779 0 1747 1882 1986 2048 2085 2041 108.45 105.81

6 a)
156 155 0 133 112 15 25 37 108 100.00 72.14

b)

157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c1)
158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - pret mediu (p) 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - valoare=QPF x  p 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - pondere in venituri totale de exploatare =   

Rd.161/Rd.2 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

8 164 610 0 550 569 569 548 72 0 0 0.0

 - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat
165 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

 - de la operatori cu capital privat 166 426 0 85 93 93 72 72 0 0 0.0

 - de la bugetul de stat 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

 - de la bugetul local 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

 - de la alte entitati-institutii publice 169 184 0 465 476 476 476 0 0 0 0.0

9 170 880 0 1000 708 1300 1300 1400 700 0 0

* In limita prevazuta la art.25 al.3 lit.b din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal 

 MADARAS MIHAELA

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi 

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 

cheltuielilor cu salariile              (Rd.151/Rd.153)/12*1000

Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 

pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-RD.93*-

RD.98)/Rd.153)]/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 

mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unităţi fizice, 

din care

Plăţi restante

Creanţe restante, din care: 

Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de 

rambursat)

 DIRECTOR GENERAL,  DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA
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AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA

OPERATOR ECONOMIC -  SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

SEDIUL – ALBA IULIA str.FREDERIK MISTRAL NR.3

Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.3

Mii lei
Nr 
Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale  (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care: 19000 20821 109.58 18000 14892 82.73

1 Venituri din exploatare* 19000 20821 109.58 18000 14891 82.73

2 Venituri financiare 0 0 0 0 1 0

3 Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0

            MADARAS MIHAELA
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA

Gradul de realizare a veniturilor totale

INDICATORI 
Prevederi an 2015      %        

4=3/2

Prevederi an precedent 2016      %        

7=6/5
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Anexa nr.4

mii lei

Aprobat Realizat
An curent 

2017
An 2018 An 2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 0 245 0 1,592 1,000 1,000

1 Surse proprii, din care: 0 245 0 1,592 1,000 1,000

  a) - amortizare 0 0 0 1,517 883 847

  b) - profit 0 245 0 75 117 153
2 Alocaţii de la buget 0 0 0 0 0 0

3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0 0

  a) - interne 0 0 0 0 0 0

  b) - externe 0 0 0 0 0 0
4 Alte surse, din care: 0 0 0 0 0 0

  - (denumire sursă) 0 0 0 0 0 0

  - (denumire sursă) 0 0 0 0 0 0

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 0 245 245 1,592 1000 1000

1 Investiţii în curs, din care: 0 0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
2 Investiţii noi, din care: 0 0 0 108 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 108 0 0

Cantar auto 31/05/2017 0 0 108 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

3

Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente 

(modernizări), din care: 0 32 32 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 32 32 0 0 0

 Freza de asfalt Wirtgen 500 0 32 32 0 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI

Data 

finalizării 

investiţiei

An precedent 2016 Valoare
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Aprobat Realizat
An curent 

2017
An 2018 An 2019

INDICATORI

Data 

finalizării 

investiţiei

An precedent 2016 Valoare

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0

   - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 213 213 1484 0 0

Instalatie de dozat material fibros 0 51 51 0 0 0

Cilindru compactor vibrator 3 to 0 112 112 0 0 0

Placa vibratoare 0 5 5 0 0 0

Motocompresor 0 45 45 0 0 0

Electrocompresor statie asfalt Teltomat 30/04/2017 0 0 9 0 0

Autoturism 30/04/2017 0 0 38 0 0

Aparat masurat cote si nivele 31/05/2017 0 0 18 0 0

Semiremorca trailer pentru utilaje 31/07/2015 0 0 215

Perie curatat mecanica adaptata pt.tractor si/sau buldoexcavator 31/08/2017 0 0 70 0 0

Statie betoane de 30-60 mc/h mobila 30/11/2017 0 0 650 0 0

Autobetoniera de 5 mc 30/11/2017 0 0 484 0 0

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0 0 0 0 0 0

   a) - interne 0 0 0 0 0 0

   b)- externe 0 0 0 0 0 0

MADARAS MIHAELA                               ALEXI DORINA
DIRECTOR GENERAL,                          DIRECTOR ECONOMIC,                                                                                                                                                    
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CONSILIUL JUDETEAN ALBA

SC DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

SEDIU – ALBA IULIA str. FREDERIK MISTRAL nr.3 Anexa nr.5

Cod unic de inregistrare 4331392

mii lei

Rezultat 

brut (+/-)
Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut
Plăţi 

restante 

Rezultat 

brut
Plăţi 

restante 
Rezultat brut

Plăţi 

restante 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct. I
0 0 0 0 0 0 0 0

1 X X 0 0 0 0 0 0

2                  X X 0 0 0 0 0 0

X X

X X 0 0 0 0 0 0

Pct. 

II 0 0 0 0 0 0

1 X X 0 0 0 0 0 0

2 X X 0 0 0 0 0 0

X X

X X 0 0 0 0 0 0

Pct. 

III 0 0 0 0 0 0

              MADARAS MIHAELA

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 

Nr.c

rt.
Măsuri

Termen de 

realizare

an precedent 2016 an curent 2017 An 2018 An 2019

 Preliminat / Realizat   Influenţe (+/-)  Influenţe   (+/-)  Influenţe  (+/-)

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere 

a plăţilor restante 

Masura 1

Masura 2
.

.

.

.

.
TOTAL Pct. I

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute 

la Pct. I

Cauza 1…………………….

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ALEXI DORINA

Cauza 2……………………..

.

.

.

.Cauza n………………….

TOTAL Pct. II

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                      

              

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2017 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba este acţionar unic la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

SA. În conformitate cu prevederile privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetele de venituri şi cheltuieli 

ale operatorilor economici la care unităţile administrativ teritoriale sau instituţiile publice sunt 

acţionari unici se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.  

În acest sens societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA prin adresa nr. 

964/02.03.2017, prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, Bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2017, sub forma şi structura aprobată de Ministerul Finanțelor Publice. 

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, s-a ținut cont de gradul 

de realizăre a veniturilor totale aprobate  pentru anul 2016, acestea situându-se la un nivel de 

82,73%. 

Principalele prevederi ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, sunt: 

 Venituri totale prognozate  în sumă de 14.890 mii lei; 

 Cheltuieli totale prognozate  în sumă de 14.745 mii lei; 

 Profit brut estimat  în sumă de 145 mii lei; 

            În vederea creșterii performanței economice a activității societății, a realizării rezultatului 

brut și preîntâmpinării înregistrării de restanțe atât la furnizorii de bunuri și servicii cât  și la 

clienți, se va avea în vedere: 

             a) creșterea volumului producției contractate de la terțe persoane, prin ofertarea unor 

prțuri profitabile pentru ambele părti; 

             b) obținerea  unor disconturi la materialele achiziționate, prin negocieri directe cu 

furnizorii, în urma organizării procedurilor de achiziție, în raport cu cantitatea achiziționată și 

termenul de plată;   

             c) creșterea gradului de utilizare a utilajelor specifice lucrărilor de drumuri, prin 

închirierea către terțe persoane; 

             d) eficientizarea transporturilor auto, prin asigurarea unui coeficienți de utilizare a 

sarcinii, mai mare de 50%;  

             e) urmarirea încadrarii în normele de consum  a materialelor și utilajelor pe lucrări; 

             f) reducerea consumurilor de gaz și energie electrica la instalațiile de preparat mixturi 

asfaltice, prin creșterea volumului producției pe stație;                                   

            g) specializarea, în continuare a personalului pe tipuri de lucrări și eficientizarea timpului 

de muncă; 

            h) închirierea spațiilor neutilizate de la punctele de lucru Sebeș, Cugir și Blandiana; 

            i) încasarea creanțelor restante  și reducerea termenului contractual de plată a lucrărilor, 

în scopul creșterii lichiditățiilor financiare și reducerii termenului de plata a datoriilor; 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, iniţiez prezentul Proiect de hotărâre 

înregistrat cu nr. 89 din 2 martie 2017. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 



  

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare şi Bugete                                       

Nr. 3815 din 02.03.2017                                

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  societăţii  

     “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2017 

 

Ordonanţa Guvernului României nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevede reguli 

pentru execuţia, rectificarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către organele 

administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Conform prevederilor actului normativ de 

mai sus, ulterior aprobării bugetului de stat, operatorii economici au obligaţia întocmirii 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi prezentării acestuia în vederea aprobării. 

Potrivit dispoziţiilor Ministerului Finanțelor Publice, privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,  

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba  SA prezintă spre aprobare Consiliului 

Judeţean Alba prin adresa nr. 964/02.03.2017, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, 

care  cuprinde 5 anexe de fundamentare, în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului 

Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli: anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, anexa nr.2 Detalierea 

indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, anexa 3 Gradul 

de realizare a veniturilor totale, Anexa 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și 

anexa nr.5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante. 

Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 supus aprobării 

sunt: 

          -mii lei- 

Indicator Prevederi 2017 

0 1 

Venituri totale, din care: 14.890 

Venituri din exploatare (activitatea de bază) 14.890 

Cheltuieli totale, din care: 14.745 

Cheltuieli de exploatare 14.701 

Cheltuieli financiare 44 

Rezultatul brut 145 

          

         Volumul şi structura veniturilor totale cuprinse în propunerea bugetului de venituri şi 

cheltuieli 

pentru anul 2017 au fost fundamentate ţinând cont de realizările preliminate ale anului 2016.        

         Veniturile totale vor fi realizate în principal din lucrări de construcţii din domeniu de 

activitate, 

producerea şi vânzarea de mixturi asfaltice şi prestarea de servicii cu mijloacele tehnice din 

dotarea societăţii. 

          În dimensionarea volumului cheltuielilor cu bunurile şi serviciile s-a avut în vedere 

cheltuielile aferente veniturilor prognozate a fi realizate în anul 2017.                  

         În anul 2017 s-a prevăzut, în bugetul de venituri si cheltuieli, o majorare a cheltuielilor de 

natură  salarială, față de nivelul prevăzut și aprobat în anul 2016, cu suma de 230 mii lei lei, 

reprezentând sumele rezultate din creșteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate 

majorarii salariului de bază minim brut pe țara, numai pentru personalul care intră sub incidența 

acestor reglementări.             Majorarea cheltuielilor de natura salarială s-a facut cu respectarea 

obiectivelor de politica salariala stabilite prin legea anuală a bugetului de stat. 



  

          Societatea a prevăzut închiderea exerciţiului financiar pe anul 2017 cu un profit brut în 

sumă de 145 mii lei. 

          Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/16.02.2017 

prezentăm spre aprobare Proiectul de hotărâre nr.89/02.03.2017 privind aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2017. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 “DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA” S.A. 
Capital social: 4433410 lei 

ALBA IULIA, Str. Frederik Mistral nr.3, cod 510110, jud. ALBA, 

Tel.0258-811361, Fax.0258-814007, e-mail:dpl@alba.rdsmail.ro 

Nr. Reg. Com. J/01/23/1999, C.I.F. RO 4331392 

      Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen  Bank 

Alba                 

 

          

 

 

Nota de fundamentare 

privind proiectul  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, precum si a 

estimarilor pentru anii 2018-2019, insotit de anexele de fundamentare a acestuia 

 

              Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe 

termen scurt si mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului 

financiar intern pentru desfasurarea activitatilor societatii, in conditii de profitabilitate. 

Avand in vedere, prevederile Ordonantei nr.26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale  

sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu 

modificarile si completarile ulterioare, societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” SA , are 

obligatia intocmirii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs  2017  si-a  

estimarilor pentru urmatorii 2 ani, respectiv 2018-2019. 

             Fundamentarea indicatorilor din proiectul bugetului de venituri si cheltuieli s-a facut 

avand in vedere principiul „prudentei” si al „continuitatii activitatii” in conditii de eficienta 

economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii activitatii si de evolutie a 

economiei si a competitiei pe piata . 

            Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017: 

Nr. 

crt. 

Indicatori Preliminat an 

2016 

Propuneri an  

2017 

% 

 

1 Venituri totale, din care: 

-venituri din exploatare 

-venituri financiare 

14892 

14891 

1 

14890 

14890 

0 

100,00 

100,00 

0 

2 Cheltuieli totale, din care: 

-cheltuieli de exploatare 

-cheltuieli financiare 

14725 

14681 

44 

14745 

14701 

44 

100,1 

100,1 

  100,00 

3 Rezultatul brut 167 145 86,8 

4 Numar de personal prognozat la 

finele anului 

138 145 105,01 

5 Numar mediu de salariati total 133 138 103,8 

6 Cheltuieli de natura salariala 3166 3400 107,4 

7 Castigul mediu lunar pe salariat 1984 2053 103,48 

8 Productivitatea muncii in unitati 

valorice pe total personal mediu 

112 108 96,43 

9 Plati restante 0 0 0 

10 Creante restante 569 0 0 

          Fundamentarea  indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 s-a 

facut cu respectarea urmatoarele prevederi legale:  

mailto:dpl@alba.rdsnet.ro


  

           -  art.59 din Legea nr. 6/16.02.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

           - O.G. nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale  sunt actionari unici ori majoritari 

sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; 

        - OMFP nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si 

cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 

            - Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate; 

            - Legislatia si reglementarile aplicabile in vigoare cu privire la societati. 

         De asemenea s-a avut in vedere si  datele preliminate privind executia bugetului de venituri 

si cheltuieli pentru anul 2016. 

         Veniturile totale vor fi realizate, in  principal, din efectuarea de lucrari de constructii in 

domeniul de activitate-drumuri, precum si din producerea si vanzarea de mixturi asfaltice si 

prestarea de servicii cu mijloacele tehnice din dotarea societatii.  

          Volumul si structura veniturilor totale, cuprinse in propunerea bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2017, au fost fundamentate, avandu-se in vedere  realizarile preliminate ale 

anului 2016, precum si o previziune de dezvoltare a portofoliului de clienti. 

            Cheltuielile de natura salariala au fost determinate , avandu-se in vedere:  

              - numarul de pesonal aprobat prin Hotararea nr.72/28.04.2015 a Consiliului Judetean 

Alba; 

              - drepturile salariale prevazute in contractele individuale de munca, in vigoare; 

        - salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata,  acordat incepand cu data de 

01.02.2017; 

           In anul 2017 s-a prevazut, in bugetul de venituri si cheltuieli , majorarea cheltuielilor de 

natura  salariala cu suma de 230000 lei,  reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe 

salariat aferente cresterii datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in 

plata, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari. 

            Majorarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea obiectivelor de politica 

salariala stabilite prin legea anuala a bugetului de stat. 

             Societatea a prevazut inchiderea exercitiului financiar pe anul 2017, cu un profit  brut in 

suma de 145000 lei. 

              In vederea cresterii performantei economice a activitatii societatii, a realizarii 

rezultatului brut si peintampinarii inregistrarii de restante atat la furnizorii de bunuri si servicii 

cat  si la clienti , se va avea in vedere: 

           a) cresterea volumului productiei contractate de la terte persoane, prin ofertarea unor 

preturi profitabile pentru ambele parti; 

           b) obtinerea  unor disconturi la materialele achizitionate, prin negocieri directe cu 

furnizorii, in urma organizarii procedurilor de achizitie, in raport cu cantitatea achizitionata si 

termenul de plata;   

         c) cresterea gradului de utilizare a utilajelor specifice lucrarilor de drumuri, prin inchirierea 

catre terte persoane; 

           d) eficientizarea transporturilor auto, prin asigurarea unui coeficient de utilizare a sarcinii, 

mai mare de 50%;  

            e) urmarirea incadrarii in normele de consum  a materialelor si utilajelor pe lucrari; 

           f)  reducerea consumurilor de gaz si energie electrica la instalatiile de preparat mixturi 

asfaltice, prin cresterea volumului productiei pe statie;                                   

            g) specializarea , in continuare a personalului pe tipuri de lucrari si eficientizarea 

timpului de munca; 

            h) inchirierea spatiilor neutilizate de la punctele de lucru Sebes, Cugir si Blandiana. 

            i)  incasarea creantelor restante  si reducerea termenului contractual de plata a lucrarilor, 

in scopul cresterii lichiditatiilor financiare si reducerii termenului de plata a datoriilor. 

            Intocmirea  proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 precum si a  

anexelor de fundamentare a acestuia s-a facut cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 20 

din 07.01.2016, precum si cu prevederile din actul constitutiv al societatii.             

           Director general,                                                 Director economic, 

           Madaras Mihaela                                                     Alexi Dorina 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, pe anul 2016 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetul fondurilor externe 

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

venituri proprii, pe anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 3398. din 24 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile : 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare;       

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

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

 

 

H O T Ă RÂ R E 

 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba, pe anul 2016, 

conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne, pe anul 2016, 

conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe 

anul 2016, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice si activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016, conform anexei nr. 4 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 82                  

Alba Iulia,  24 februarie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre a 

           Consiliului Județean Alba nr. 82/24 februarie 2017  

 

 

    

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL  

AL JUDEŢULUI ALBA PE ANUL 2016 

     

 

 

 
lei 

  DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2016 

A 0001 02 VENITURI TOTAL :  193,758,000 245,655,510 243,413,826 

  Venituri curente(I+II) 135,569,000 156,661,500 154,600,465 

     I. Venituri fiscale (1+2) : 134,066,000 154,284,000 151,910,705 

  

1. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital 

de la persoane fizice, din care : 

54,440,000 61,346,000 61,203,541 

  a) cote și sume defalcate din impozitul pe venit 54,440,000 61,346,000 61,203,541 

  2. Impozite și taxe pe bunuri și servicii 79,626,000 92,938,000 90,707,164 

  a) sume defalcate din TVA 78,260,000 91,472,000 89,111,344 

  

b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 

activități 

1,366,000 1,466,000 1,595,820 

     II. Venituri nefiscale (1+2) : 1,503,000 2,377,500 2,689,760 

  1. Venituri din proprietate 60,000 401,500 548,645 

  2. Vânzări de bunuri și servicii  1,443,000 1,976,000 2,141,115 

  Venituri din capital: 0 500 364 

  1. Venituri din valorificarea unor bunuri 0 500 364 

   Subvenții : 58,189,000 72,230,050 72,049,739 

   Subvenții de la bugetul de stat 58,189,000 72,230,050 72,049,739 

  
Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate 

0 16,763,460 16,763,258 

B 50.02 CHELTUIELI TOTAL : 246,061,940 298,402,220 264,506,956 

  51.02 Autorități publice și acțiuni externe: 24,616,180 19,435,280 15,907,941 

  Autorități executive 24,616,180 19,435,280 15,907,941 

  54.02 Alte servicii publice generale : 3,730,130 2,533,130 2,051,048 

  

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 925,500 925,500 850,615 

  Alte servicii publice generale  2,804,630 1,607,630 1,200,433 

  
55.02 Tranzacții privind datoria publica și 

împrumuturi 4,629,000 1,785,200 1,423,775 

  60.02 Apărare: 391,000 426,000 270,966 

  Apărare națională 391,000 426,000 270,966 

  61.02 Ordine publica și siguranța națională 500,000 352,000 218,148 

  Protecția civilă și protecția contra incendiilor 500,000 352,000 218,148 

  65.02 Învățământ : 18,244,460 21,293,960 17,712,065 

  Învățământ primar 7,666,000 8,086,000 5,673,105 

  Învățământ special 10,538,460 13,167,960 12,000,897 

  Alte cheltuieli în domeniul învățământului 40,000 40,000 38,063 

  66.02 Sănătate : 11,329,610 10,211,610 6,465,954 

  Spitale generale 11,329,610 10,211,610 6,465,954 

  67.02 Cultură, recreere și religie : 27,743,000 26,844,000 25,777,194 

  Biblioteci publice comunale, orășenești, 

municipale 

1,535,000 1,671,000 1,645,283 

  Muzee 3,050,000 3,068,000 2,721,597 

  Instituții publice de spectacole și concerte 1,750,000 1,350,000 1,166,793 

  Servicii recreative și sportive 2,300,000 2,025,000 2,008,845 



  Servicii religioase 14,100,000 14,100,000 14,014,148 

  

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 5,008,000 4,630,000 

4,220,528 

  68.02 Asigurări și asistență socială: 98,490,000 106,937,000 104,977,983 

  Asistență socială pentru familie și copii 98,490,000 106,937,000 104,977,983 

  
70.02 Servicii și dezvoltare publică, locuințe, 

mediu și ape 200,000 58,400 58,331 

  Alimentare cu apă 0 58,400 58,331 

  

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor 

și dezvoltării comunale 200,000 0 0 

  74.02 Protecția mediului : 27,555,860 84,310,940 73,314,211 

  Reducerea și controlul poluării 327,000 318,500 129,913 

  Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 27,228,860 83,992,440 73,184,298 

  80.02 Acțiuni generale  economice 195,000 268,000 253,000 

  Programe de dezvoltare regională și socială 195,000 268,000 253,000 

  83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare 603,000 695,000 644,946 

  Camera Agricolă 603,000 695,000 644,946 

  84.02 Transporturi 26,994,700 22,661,700 15,005,269 

  Drumuri și poduri 25,812,000 21,479,000 14,270,959 

  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1,182,700 1,182,700 734,310 

  87.02 Alte acțiuni economice 840,000 590,000 426,125 

  Turism 740,000 450,000 286,125 

  Alte acțiuni economice 100,000 140,000 140,000 

  98.02 Excedent 0 0 -21,093,130 

 

  

  

 

         AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre a 

           Consiliului Județean Alba nr. 82/24 februarie 2017 

 

 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI  

CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2016 

  

     

     

 

    lei  

  DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2016 

A 50.07 CREDITE INTERNE : 661,840 661,840 0 

  74.07 Protecția mediului 661,840 661,840 0 

  Salubritate si gestiunea deșeurilor 661,840 661,840 0 

  

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 661,840 661,840 0 

     

 

         AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre a 

           Consiliului Județean Alba nr. 82/24 februarie 2017 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PE ANUL 2016 

     

 

    lei  

  DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2016 

A 0001  08 VENITURI TOTAL: 8,014,740 8,508,790 682,374 

  Venituri curente 446,000 496,000 172,358 

  Venituri nefiscale  446,000 496,000 172,358 

  Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 446,000 496,000 172,358 

  
Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 
1,631,970 1,631,970 0 

   Subvenţii 1,135,310 1,201,920 321,296 

  Subvenţii de la bugetul de stat 1,135,310 1,201,920 321,296 

  
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 

plăţilor efectuate 
4,801,460 5,178,900 188,720 

B 50.08 CHELTUIELI TOTAL : 8,014,740 8,508,790 2,314,337 

  67.08 Cultură, recreere și religie: 7,968,740 8,462,790 2,308,883 

  

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 7,968,740 8,462,790 2,308,883 

  70.08 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 46,000 46,000 5,454 

  

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 46,000 46,000 5,454 

     

 

         AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la Proiectul de Hotărâre a 

           Consiliului Județean Alba nr. 82/24 februarie 2017 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 

ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI 

PROPRII PE ANUL 2016 

  

 

    lei  

  DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2016 

A 0001 10 VENITURI TOTAL :  115,938,170 129,981,240 117,394,031 

  Venituri curente 94,058,910 105,618,280 97,971,641 

  Venituri nefiscale (1+2+3+4+5) : 94,058,910 105,618,280 97,971,641 

  1. Venituri din proprietate 100,000 100,000 88,111 

  2. Venituri din dobânzi 200 200 0 

  3. Venituri din prestări servicii și alte activități 93,958,710 105,430,380 97,841,330 

  4. Diverse venituri 0 87,700 42,200 

  5. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile       

  Venituri din capital 0 4,600 6,851 

  Venituri din valorificarea unor bunuri 0 4,600 6,851 

  Încasări din rambursarea acordate 411,150 411,150 0 

   Subvenţii (1+2) : 21,406,110 23,840,210 19,344,297 

  

1. Subvenţii din bugetul de stat către bugetele 

locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 

0 1,358,000 1,667,378 

  2. Subvenţii de la alte administraţii  21,406,110 22,482,210 17,676,919 

  
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 

plăţilor efectuate 

62,000 107,000 71,242 

B 50.10 CHELTUIELI TOTAL : 115,938,170 129,981,240 117,696,353 

  54.10 Alte servicii publice generale : 996,090 996,090 870,173 

  

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 996,090 996,090 870,173 

  

55.10 Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 140,000 140,000 80,487 

  66.10 Sănătate : 103,162,500 117,064,840 105,925,160 

  Spitale generale 103,162,500 117,064,840 105,925,160 

  67.10 Cultură, recreere şi religie : 9,549,580 9,341,310 8,743,346 

  Muzee 3,991,580 4,348,310 4,029,763 

  Instituții publice de spectacole si concerte 1,810,000 1,445,000 1,271,569 

  

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 3,748,000 3,548,000 3,442,014 

  83.10 Agricultură, silvicultură şi vânătoare : 790,000 939,000 897,081 

  Camera Agricolă 790,000 939,000 897,081 

  87.10 Alte acţiuni economice 1,300,000 1,500,000 1,180,106 

  Alte acțiuni economice 1,300,000 1,500,000 1,180,106 

 

 

  

 

  
AVIZAT 

PREȘEDINTE SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA, 

 Ion DUMITREL Vasile BUMBU 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului 

local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, pe anul 2016 

 

 

Aprobarea conturilor de execuţie a bugetului propriu al Judeţului Alba, a bugetului creditelor 

interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, este o atribuție ce revine consiliului 

județean în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 

57 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Bilanţul centralizat al UAT Judeţul Alba şi conturile de execuţie aferente bugetelor pe anul 

2016 au fost elaborate pe baza datelor definitive din contabilitatea aparatului de specialitate, precum şi 

din cea a unităţilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile 

legale, prezentând gradul de realizare al activităţilor, acţiunilor, proiectelor şi programelor aprobate de 

autoritatea deliberativă în structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016. 

La sfârșitul anului 2016, bugetul general al Județului Alba trebuie să îndeplinească următoarea 

condiție: suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate și a sumelor utilizate din 

excedentul bugetar, să fie mai mare decât suma plăților efectuate, pe de o parte și a plăților restante, pe 

de altă parte. 

Conturile anuale de execuție a bugetelor ce formează bugetul general al Județului Alba, se 

prezintă spre aprobare în următoarea structură: 

a) La venituri : 

- prevederi bugetare iniţiale; 

- prevederi bugetare definitive; 

  - încasări realizate; 

b) La cheltuieli 

- credite bugetare iniţiale; 

- credite bugetare definitive; 

- plăţi efectuate. 

Principalii indicatori de sinteză privind gradul de realizare al veniturilor pe anul 2016 în ceea 

ce privește bugetul local, se prezintă astfel: 

 gradul de încasare a veniturilor: 99,09% 

 gradul de realizare a veniturilor proprii: 100,46% 

 gradul de finanţare din venituri proprii: 26,90% 

 

În ceea ce privește bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2016,  gradul de încasare al veniturilor este de 90,32%. 

Având în vedere cele prezentate am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de 

execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii,  pe anul 2016, înregistrat cu nr. 82 din data de 24 februarie 2017. 

Președinte, 

Ion DUMITREL 

 



 

ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 3398/24.02.2017 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului 

local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, pe anul 2016 

 

 

Conform prevederilor legale, trimestrial şi anual, au fost întocmite situaţiile financiare asupra 

execuţiei bugetare pe anul 2016, care au fost depuse la Administrația Județeana a Finanţelor Publice 

Alba, spre  verificare şi ulterior incluse în situaţiile centralizate pe total judeţ Alba. Situațiile financiare 

anuale întocmite la 31 decembrie 2016 au fost elaborate în concordanţă cu Ordinul ministrului 

finanțelor  publice nr. 191/30.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, cu modificările și 

completările ulterioare, iar închiderea exercițiului bugetar s-a efectuat în conformitate cu Ordinul 

ministrului finanțelor  publice nr. 2890 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016. 

În această acţiune s-a colaborat şi conlucrat cu: 

a) Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba şi Trezoreria Alba Iulia ; 

b) Ordonatorii terţiari de credite, finanţaţi prin Consiliul judeţean Alba, neexistând 

disfuncţionalităţi de natură financiar - contabilă.  

În conformitate cu dispozițiile art.57-(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite – preşedintele 

Consiliului judeţean - întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului judeţean,  până la data de 31 

mai a anului următor, conturile anuale de execuţie ale bugetelor judeţului pe anul anterior, în structura 

stabilită prin lege şi anume : 

a) La venituri : 

- prevederi bugetare iniţiale; 

- prevederi bugetare definitive; 

  - încasări realizate; 

b) La cheltuieli 

- credite bugetare iniţiale; 

- credite bugetare definitive; 

- plăţi efectuate. 

În conturile de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba,  bugetului creditelor interne, 

bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, se reflectă încasările şi plăţile efectuate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

În sinteză, datele aferente conturilor de execuţie ale bugetelor  judeţului Alba pe anul 2016,  

se prezintă astfel : 

I. Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2016: 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale     193.758.000 lei 

Prevederi bugetare definitive    245.655.510 lei 

Încasări realizate      243.413.826 lei 

b) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale   246.061.940 lei  

Credite bugetare definitive   298.402.220 lei 



Plăţi efectuate    264.506.956 lei 

 

 

 

A) Evoluţia veniturilor 
Situaţia sintetică privind veniturile  realizate se prezintă astfel:                             

Nr. 

crt. Specificaţie 
Realizări 2016 

      (lei ) 

Greutatea 

specifică 

(%) 

 TOTAL, Din care: 243.413.826 100,0 

1. Venituri proprii 65.489.485 26,90 

2. Sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat 

89.111.344 36,61 

3. Subvenţii primite de la alte nivele ale 

administraţiei publice 

72.049.739            29,60 

4. Sume primite de la UE/alţi donatori in 

contul plăţilor efectuate 

16.763.258 6,89 

5. Donaţii si sponsorizări 0 0 

 

Susţinerea financiară a bugetului judeţului Alba s-a asigurat astfel: 

a) Sume defalcate din unele venituri                    

      ale bugetului de stat, din care :                                               89.111.344 lei    

        - sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea 

            cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor                 71.479.460 lei                         

                      - sume defalcate din T.V.A pentru drumuri                           3.880.884 lei               

          - sume defalcate din T.V.A. pentru      

            echilibrarea bugetelor locale                                             13.751.000 lei              

  b)  Subvenţii primite de la alte nivele ale  

      administraţiei publice                                                                72.049.739 lei 

c) Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

    plăților efectuate                                                                       16.763.258 lei 

 

 B) Evoluţia cheltuielilor 

 

Evoluţia cheltuielilor raportată la veniturile încasate a consemnat un nivel de 108,67% bazată 

pe urmărirea îndeaproape a execuţiei de casă a bugetului local al judeţului Alba pe anul 2016. 

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor şi 

programelor aflate în competenţa Consiliului Județean Alba, gestionate direct sau prin instituțiile 

subordonate şi anume: asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Alba), învățământ special, acțiuni 

privind învățământul primar (produse lactate şi de panificație), acțiuni culturale (prin instituțiile de 

cultură subordonate), culte religioase şi structuri asociative, întreținerea drumurilor şi podurilor 

județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Public „Salvamont” Alba, a Centrului 

Militar Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă Alba, finanțarea obiectivelor de investiții, 

precum şi finanțarea activităților autorităţii publice județene. 

 

Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației bugetare,  

se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Realizări 2016 

(lei) 

Greutatea 

specifică  

(%) 

0 A 1 2 

 TOTAL, din care: 264.506.956 100,00 



1. Cap. 51.02 Autorităţi publice, din care: 15.907.941 6,01 

 - cheltuieli de personal 7.148.546  

 - bunuri şi servicii 5.299.960  

 - alte transferuri 412.874  

 - cheltuieli de capital 3.046.561  

2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, 

din care: 2.051.048 0,78 

 - cheltuieli de personal 455.858  

 - bunuri şi servicii 570.575  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

850.615  

 - cheltuieli de capital 174.000  

3 Cap. 55.02 Tranzacţii privind datoria 

publică şi împrumuturi. 1.423.775 0,54 

 - bunuri şi servicii (comisioane) 84.235  

 - dobânzi 1.339.540  

4. Cap. 60.02 Apărare. 270.966 0,10 

 - bunuri şi servicii  270.966  

 - cheltuieli de capital 0  

5 Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţa 

naţională. 218.148 0,08 

 - bunuri si servicii 176.074  

 - cheltuieli de capital 42.074  

6. Cap. 65.02 Învăţământ, 

din care: 17.712.065 6,70 

 - cheltuieli de personal 4.696.791  

 - bunuri şi servicii 488.412  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

6.677.535  

 - alte transferuri 38.063  

 - asistenţă socială 5.688.678  

 - cheltuieli de capital 122.586  

7. Cap. 66.02 Sănătate, din care: 6.465.954 2,44 

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice ( acţiuni de sănătate) 6.465.954  

8. Cap. 67.02 Cultura, recreere şi religie, din 

care: 25.777.194 9,75 

 - cheltuieli de personal 1.109.113  

 - bunuri şi servicii 1.403.858  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 7.241.230  

 - alte transferuri(transferuri curente 

interne) 2.008.845  

 - alte cheltuieli (culte, neclericali) 14.014.148  

 - cheltuieli de capital 0  

9. Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială, 

din care: 104.977.983 39,69 

 - cheltuieli de personal 21.748.839  

 - bunuri şi servicii 19.601.330  

 - proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare 0  

 - asistenţă socială 61.906.997  

 - cheltuieli de capital 1.720.817  



10. Cap. 70.02 Locuinţe, servicii de dezvoltare 

publică, din care:  

58.331 0,02 

 - alte transferuri 58.331  

 - cheltuieli de capital 0  

11. Cap.74.02 Protecţia Mediului 73.314.211 27,72 

 - bunuri şi servicii 178.251  

 - proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare 5.330.573  

 -proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile cadrului financiar 2014-

2020 67.782.767  

 - cheltuieli de capital 
22.620  

12. Cap. 80.02 Acţiuni generale economice şi 

de muncă, din care : 253.000 0,10 

 - alte transferuri   253.000  

13. Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură şi 

vânătoare 644.946 0,24 

 - transferuri din bugetele locale pentru 

finanţarea Camerelor Agricole 644.946  

14. Cap. 84.02 Transporturi, din care: 15.005.269 5,67 

 - bunuri şi servicii 4.607.527  

 - cheltuieli de capital 6.087.137  

 - rambursări de credite 4.310.605  

15. Cap. 87.02 Alte acţiuni economice 426.125 0,16 

 - bunuri şi servicii 286.125  

 - transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 140.000  

 - cheltuieli de capital 0  

 

Alte consideraţiuni: 

 

În cursul anului 2016, Consiliul Judeţean Alba a procedat la modificarea, completarea, 

actualizarea şi rectificarea bugetului propriu al judeţului Alba, în funcţie de : 

- atribuţiile şi sarcinile stabilite prin legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, etc. 

- rectificări ale bugetului de stat; 

- acţiunile şi priorităţile stabilite de Consiliul judeţean; 

- propunerile ordonatorilor terţiari de credite. 

 

II. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne, pe anul 2016: 

 

a) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale      661.840 lei  

Credite bugetare definitive      661.840 lei 

Plăti efectuate                    0 lei 

 

III. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016: 

 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale        8.014.740 lei 

Prevederi bugetare definitive       8.508.790 lei 

Încasări realizate            682.374 lei 

b) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale        8.014.740 lei  



Credite bugetare definitive        8.508.790 lei 

Plăti efectuate         2.314.337 lei 

 

IV. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii pe anul 2016: 

 

a) La venituri  

Prevederi bugetare iniţiale       115.938.170 lei 

Prevederi bugetare definitive      129.981.240 lei 

Încasări realizate        117.394.031 lei 

b) La cheltuieli: 

Credite bugetare iniţiale       115.938.170 lei  

Credite bugetare definitive       129.981.240 lei 

Plăti efectuate        117.696.353 lei 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  prezintă 

spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 82 din data de 24 februarie 2017. 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 

 

 

 

 

 

 

        



   
Anexa la raportul de specialitate nr. 3398/ 24 februarie 2017 

        
        lei 

DENUMIRE INDICATORI 
Bugetul 

local 

Bugetul 

creditelor 

interne 

Bugetul 

fondurilor 

externe 

nerambursa

bile 

Bugetul 

institutiilor 

publice 

finantate din 

venituri 

proprii si 

subventii din 

bugetul local 

Total 

Transferuri 

intre 

bugete (se 

scad) 

TOTAL 

buget 

general 

A 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5-6 

VENITURI TOTAL :  245,755,510 0 8,508,790 129,981,240 382,114,520 20,299,110 361,815,410 

Venituri curente(I+II) 156,661,500 0 496,000 105,618,280 262,687,880 461,000 262,226,880 

   I. Venituri fiscale (1+2+3) : 154,284,000 0 0 0 154,284,000 0 154,284,000 

1.  Impozit pe venit, profit si castiguri din capital 

de la persoane fizice, din care : 

61,346,000 0 0 0 61,346,000 0 61,346,000 

     a) cote si sume defalcate din impozitul pe venit 61,346,000       61,346,000   61,346,000 

2. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 92,938,000 0 0 0 92,938,000 0 92,938,000 

   a)  sume defalcate din TVA 91,472,000       91,472,000   91,472,000 

   b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 

1,466,000       1,466,000   1,466,000 

   II. Venituri nefiscale (1+2) : 2,377,500 0 496,000 105,618,280 108,403,880 461,000 107,942,880 

1. Venituri din proprietate 401,500     100,000 501,500   501,500 

2. Venituri din dobanzi       200       

3. Vanzari de bunuri si servicii  1,976,000   496,000 105,430,380 107,902,380 461,000 107,441,380 

4. Diverse venituri       87,700       

Venituri din capital: 500 0 0 4,600 5,100 0 5,100 

1. Venituri din valorificarea unor bunuri 500     4,600 5,100   5,100 

OPERATIUNI FINANCIARE 0 0 1,631,970 411,150 0 0 0 

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate     1,631,970 411,150       

Subventii (1+2+3) : 72,330,050 0 1,201,920 23,840,210 97,372,180 19,838,110 77,534,070 

1. Subventii de la bugetul de stat 72,330,050   1,201,920 1,358,000 74,889,970   74,889,970 

2. Subventii de la alte administratii (subventii 

pentru institutii publice)       22,482,210 22,482,210 19,838,110 2,644,100 

3.  Donatii din strainatate             0 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul 16,763,460   5,178,900 107,000 22,049,360   22,049,360 



platilor efectuate 

50.00 CHELTUIELI TOTAL : 298,402,220 661,840 8,508,790 129,981,240 437,554,090 20,299,110 417,254,980 

51.00 Autoritati publice si actiuni externe : 19,435,280 0 0 0 19,435,280 461,000 18,974,280 

- Autoritati executive 19,435,280       19,435,280 461,000 18,974,280 

54.00 Alte servicii publice generale : 2,533,130 0 0 996,090 3,529,220 925,500 2,603,720 

- Servicii publice comunitare de evidenta 

persoanelor 

925,500     996,090 1,921,590 925,500 996,090 

- Alte servicii publice generale  1,607,630       1,607,630   1,607,630 

55.00 Tranzactii privind datoria publica si 

imprumuturi 

1,785,200     140,000 1,925,200   1,925,200 

60.00 Aparare 426,000 0 0 0 426,000 0 426,000 

- Aparare nationala 426,000       426,000   426,000 

61.00 Ordine publica si siguranta nationala 352,000 0 0 0 352,000 0 352,000 

- Protectie civila si protectie contra incendiilor 352,000       352,000   352,000 

65.00 Invatamant : 21,293,960 0 0 0 21,293,960 0 21,293,960 

- Invatamant primar 8,086,000       8,086,000   8,086,000 

- Invatamant special 13,167,960       13,167,960   13,167,960 

- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 40,000       40,000   40,000 

66.00 Sanatate : 10,211,610 0 0 117,064,840 127,276,450 10,211,610 117,064,840 

- Spitale generale 10,211,610     117,064,840 127,276,450 10,211,610 117,064,840 

67.00 Cultura, recreere si religie : 26,844,000 0 8,462,790 9,341,310 44,648,100 7,866,000 36,782,100 

-Biblioteci publice comunale, orasenesti. 

municipale 

1,671,000       1,671,000   1,671,000 

- Muzee 3,068,000     4,348,310 7,416,310 3,068,000 4,348,310 

- Institutii publice de spectacole si concerte 1,350,000     1,445,000 2,795,000 1,350,000 1,445,000 

- Sericii recreative si sportive 2,025,000       2,025,000   2,025,000 

- Servicii religioase 14,100,000       14,100,000   14,100,000 

- Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si 

religiei 

4,630,000   8,462,790 3,548,000 16,640,790 3,448,000 13,192,790 

68.00 Asigurari si asistenta sociala: 106,937,000 0 0 0 106,937,000 0 106,937,000 

- Asistenta sociala pentru familie si copii 106,937,000       106,937,000   106,937,000 

- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 

asistentei sociale 

        0   0 

70.00 Servicii si dezvoltare publica, locuinte, 

mediu si ape 

58,400 0 46,000 0 104,400 0 104,400 

- Alimentare cu apa 58,400       58,400   58,400 

-Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor 

si dezvoltarii comunale 

    46,000   46,000   46,000 



74.00 Protectia mediului : 84,310,940 661,840 0 0 84,972,780 0 84,972,780 

Reducerea si controlul poluarii 318,500 0     318,500   318,500 

- Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 83,992,440 661,840     84,654,280   84,654,280 

80.00 Actiuni generale  economice 268,000 0 0 0 268,000 0 268,000 

- Programe de dezvoltare regionala si sociala 268,000       268,000   268,000 

83.00 Agricultura, Sivicultura si vanatoare 695,000 0 0 939,000 1,634,000 695,000 939,000 

-Camere agricole 695,000     939,000 1,634,000 695,000 939,000 

84.00 Transporturi 22,661,700 0 0 0 22,661,700 0 22,661,700 

- Drumuri si poduri 21,479,000 0 0   21,479,000   21,479,000 

-Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 1,182,700       1,182,700   1,182,700 

87.00 Alte actiuni economice 590,000 0 0 1,500,000 2,090,000 140,000 1,950,000 

- Turism 450,000       450,000   450,000 

- Alte actiuni economice 140,000     1,500,000 1,640,000 140,000 1,500,000 

98.00 Excedent/Deficit -52,646,710 -661,840 0 0 -55,439,570     

        Proiectul de hotarâre iniţiat reflectă execuţia bugetară pe anul 2016. 

     

        Director executiv 

Marian Aitai 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul 

Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și 

pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri 

judeţene și comunale, pe anul 2017 

 

 

 

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

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 

pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017; 

   - raportul de specialitate nr. 4190/8 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  - adresa nr. ABG_STZ-3914/27.02.2017 a Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru bugetul pe anul 2017 si estimările pentru anii 2018-2020; 

Având în vedere prevederile : 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a cotei 

defalcate din impozitul pe venit in sumă de  11.680 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite 

din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 

46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare 

în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin 

Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 1 - parte 

integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei 

defalcate din taxa pe valoare adăugată, de  6.425 mii  lei pentru achitarea arieratelor provenite 

din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu 



modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 

46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr.  8/2016 privind unele măsuri 

financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei 

defalcate din taxa pe valoare adăugată, de 11.184 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților administrativ teritoriale nominalizate, Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 

 

 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 107 

Alba Iulia, 9 martie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 107/9 martie 2017 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotei defalcate din impozitul pe venit  

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri 

financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 

40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor 

finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 

precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, 

pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017 

   

  
mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ - teritorială Sume propuse 2017 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 11.680,00 

1. Municipiul Alba Iulia  387,00 

2. Municipiul Aiud 290,00 

3. Municipiul Blaj 968,00 

4. Municipiul Sebeș 290,00 

5. Orașul Abrud 161,00 

6. Orașul Baia de Arieș 161,00 

7. Orașul Cîmpeni 194,00 

8. Orașul Cugir 290,00 

9. Orașul Ocna Mureș 161,00 

10. Orașul Teiuș 161,00 

11. Orașul Zlatna 290,00 

12. Comuna Albac 94,00 

13. Comuna Almașu Mare 106,00 

14. Comuna Arieșeni 161,00 

15. Comuna Avram Iancu 129,00 

16. Comuna Berghin 129,00 

17. Comuna Bistra 129,00 

18. Comuna Blandiana 113,00 

19. Comuna Bucerdea Grînoasă 123,00 

20. Comuna Bucium 161,00 

21. Comuna Cenade 113,00 

22. Comuna Cergău 97,00 

23. Comuna Ceru Băcăinți 97,00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 129,00 

25. Comuna Ciugud 65,00 

26. Comuna Ciuruleasa 161,00 

27. Comuna Cîlnic 113,00 

28. Comuna Cricău 113,00 

29 Comuna Crăciunelu de Jos 113,00 

30 Comuna Cut 116,00 

31 Comuna Daia Română 138,00 

32 Comuna Doștat 113,00 

33 Comuna Fărău 123,00 



34 Comuna Galda de Jos 123,00 

35 Comuna Gîrbova 123,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 110,00 

37 Comuna Hopîrta 110,00 

38 Comuna Horea 123,00 

39 Comuna Ighiu 187,00 

40 Comuna Intregalde 113,00 

41 Comuna Jidvei 187,00 

42 Comuna Livezile 64,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 113,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 113,00 

45 Comuna Lupșa 161,00 

46 Comuna Meteș 123,00 

47 Comuna Mihalț 123,00 

48 Comuna Mirăslău 123,00 

49 Comuna Mogoș 97,00 

50 Comuna Noșlac 113,00 

51 Comuna Ocoliș 97,00 

52 Comuna Ohaba 161,00 

53 Comuna Pianu 123,00 

54 Comuna Poiana Vadului 161,00 

55 Comuna Ponor 90,00 

56 Comuna Poșaga 113,00 

57 Comuna Rădești 123,00 

58 Comuna Rimetea 106,00 

59 Comuna Rîmeț 161,00 

60 Comuna Roșia Montană 123,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 161,00 

62 Comuna Sălciua 97,00 

63 Comuna Săliștea 155,00 

64 Comuna Săsciori 123,00 

65 Comuna Scărișoara 155,00 

66 Comuna Sîncel 123,00 

67 Comuna Sîntimbru 123,00 

68 Comuna Sohodol 106,00 

69 Comuna Stremț 161,00 

70 Comuna Șibot 123,00 

71 Comuna Șona 161,00 

72 Comuna Șpring 116,00 

73 Comuna Șugag 129,00 

74 Comuna Unirea 155,00 

75 Comuna Vadu Moților 113,00 

76 Comuna Valea Lungă 155,00 

77 Comuna Vidra 106,00 

78 Comuna Vințu de Jos 65,00 

 

 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 107/9 martie 2017 

 

REPARTIZAREA 

 pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe valoare 

adaugată  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau 

de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri 

financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 

40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor 

finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și 

unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanțare locală, pe anul 2017 

  

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ - teritorială Sume propuse 2017 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 6.425,00 

1. Municipiul Alba Iulia  213,00 

2. Municipiul Aiud 160,00 

3. Municipiul Blaj 532,00 

4. Municipiul Sebeș 160,00 

5. Orașul Abrud 89,00 

6. Orașul Baia de Arieș 89,00 

7. Orașul Cîmpeni 106,00 

8. Orașul Cugir 160,00 

9. Orașul Ocna Mureș 89,00 

10. Orașul Teiuș 89,00 

11. Orașul Zlatna 160,00 

12. Comuna Albac 52,00 

13. Comuna Almașu Mare 59,00 

14. Comuna Arieșeni 89,00 

15. Comuna Avram Iancu 71,00 

16. Comuna Berghin 71,00 

17. Comuna Bistra 71,00 

18. Comuna Blandiana 62,00 

19. Comuna Bucerdea Grînoasă 67,00 

20. Comuna Bucium 89,00 

21. Comuna Cenade 62,00 

22. Comuna Cergău 53,00 

23. Comuna Ceru Băcăinți 53,00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 71,00 

25. Comuna Ciugud 35,00 

26. Comuna Ciuruleasa 89,00 

27. Comuna Cîlnic 62,00 

28. Comuna Cricău 62,00 

29 Comuna Crăciunelu de Jos 62,00 

30 Comuna Cut 64,00 

31 Comuna Daia Română 76,00 

32 Comuna Doștat 62,00 

33 Comuna Fărău 67,00 

34 Comuna Galda de Jos 67,00 



35 Comuna Gîrbova 67,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 65,00 

37 Comuna Hopîrta 60,00 

38 Comuna Horea 67,00 

39 Comuna Ighiu 103,00 

40 Comuna Intregalde 62,00 

41 Comuna Jidvei 103,00 

42 Comuna Livezile 36,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 62,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 62,00 

45 Comuna Lupșa 89,00 

46 Comuna Meteș 67,00 

47 Comuna Mihalț 67,00 

48 Comuna Mirăslău 67,00 

49 Comuna Mogoș 53,00 

50 Comuna Noșlac 62,00 

51 Comuna Ocoliș 53,00 

52 Comuna Ohaba 89,00 

53 Comuna Pianu 67,00 

54 Comuna Poiana Vadului 89,00 

55 Comuna Ponor 50,00 

56 Comuna Poșaga 62,00 

57 Comuna Rădești 67,00 

58 Comuna Rimetea 59,00 

59 Comuna Rîmet 89,00 

60 Comuna Roșia Montană 67,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 89,00 

62 Comuna Sălciua 53,00 

63 Comuna Săliștea 85,00 

64 Comuna Săsciori 67,00 

65 Comuna Scărișoara 85,00 

66 Comuna Sîncel 67,00 

67 Comuna Sîntimbru 67,00 

68 Comuna Sohodol 59,00 

69 Comuna Stremț 89,00 

70 Comuna Șibot 67,00 

71 Comuna Șona 89,00 

72 Comuna Șpring 64,00 

73 Comuna Șugag 71,00 

74 Comuna Unirea 85,00 

75 Comuna Vadu Moților 62,00 

76 Comuna Valea Lungă 85,00 

77 Comuna Vidra 59,00 

78 Comuna Vințu de Jos 35,00 

    

 

 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 107/9 martie 2017 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 

pe anul 2017 

   

  

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ - teritorială 

Sume propuse 

2017 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 11.184,00 

1 Orașul Teiuș 50,00 

2 Comuna Albac 950,00 

3 Comuna Arieșeni 50,00 

4 Comuna Bucium 50,00 

5 Comuna Cergău 100,00 

6 Comuna Ceru Băcăinți 20,00 

7 Comuna Ciuruleasa 100,00 

8 Comuna Livezile 150,00 

9 Comuna Lopadea Nouă 40,00 

10 Comuna Mirăslău 60,00 

11 Comuna Ocoliș 150,00 

12 Comuna Ponor 50,00 

13 Comuna Rîmeț 50,00 

14 Comuna Sălciua 100,00 

15 Comuna Scărișoara 100,00 

16 Comuna Sohodol 64,00 

17 Comuna Stremț 50,00 

18 Comuna Vințu de Jos 50,00 

19 Judeţul Alba 9.000,00 

 

 

 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ 

- teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 

pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017 

 

 

  

 

Conform prevederilor legii privind finanţele publice locale, consiliile judeţene 

repartizează prin hotărâre, pe unităţi administrativ-teritoriale din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale (sume defalcate din TVA şi 

cote defalcate din impozitul pe venit), sume rezultate din aplicarea cotei de 20%, pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 

baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte 

măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 

privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii 

Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, 

aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

Prin adresa nr. ABG_STZ-3914/27.02.2017 Administrația Județeana a Finanţelor Publice 

a Judeţului Alba ne-a comunicat Decizia nr. 3/23.02.2017 a Sefului Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Alba privind repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate Județului Alba prin Legea nr. 

6/2017 bugetului de stat pe anul 2017, si a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate a se 

încasa în anul 2017, sume ce se repartizează prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba pentru 

bugetele locale ale comunelor, oraşelor și municipiilor. 

De asemenea prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, în anexa 6, Judeţului Alba i-au  

fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene și comunale. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 107/9 martie 2017, pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 

pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017. 

 

 

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 4248/09.03.2017 
 

 

Raport de specialitate 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba 

a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2017 

 

 

In Monitorul Oficial al României nr.127/17.02.2017 partea I a fost publicata Legea nr. 

6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017. 

Conform prevederilor art.4 alin. 2 din legea menționată, în anul 2017 prin derogare de la  

prevederile art. 33 alin. 3 lit.b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliile judeţene repartizează prin hotărâre, pe unităţi 

administrativ-teritoriale o cotă de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugată  

aprobate prin legea bugetului de stat și din cota de 18.5% din impozitul pe venit estimat a se 

încasa in anul 2017 pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum 

și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri 

financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 

40/2016, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în 

vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin 

Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

Administrația Județeană a Finanţelor Publice a Judeţului Alba, prin adresa nr. ABG_STZ-

3914/27.02.2017 ne-a comunicat Decizia nr. 3/23.02.2017 a Sefului Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Alba privind repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate Județului Alba prin Legea 

bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017 și a cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate a 

se încasa in anul 2017, astfel: 

I. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale 11.680 mii lei. 

II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

6.425 mii lei. 

În sensul celor prezentate mai sus și urmare a analizei solicitărilor fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ teritoriale se propune repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a sumelor alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum 

și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri 

financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 

40/2016, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în 

vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin 

Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 



proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, aflate în derulare, ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1 la prezentul raport. 

Pentru anul 2017, prin Legea bugetului de stat, Judeţului Alba i-au fost repartizate  sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind  drumurile 

judeţene și comunale,  în sumă de  11.184 mii lei, suma ce se repartizează urmare a analizei 

solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ 

teritoriale, în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, conform anexei nr. 2 la prezentul 

raport. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 107 din 09 martie 2017. 

 

Director executiv  

Marian Aitai 

 

 

Anexa nr.1 la raportul de specialitate nr. 4248/09.03.2017 la Proiectul de Hotărâre 

nr. 107/09.03.2017 

 

   

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritorială 

Cote defalcate din 

impozitul pe venit și Sume 

defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor 

locale, pe anul  2017 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 18.105,00 

1. Municipiul Alba Iulia  600,00 

2. Municipiul Aiud 450,00 

3. Municipiul Blaj 1.500,00 

4. Municipiul Sebeș 450,00 

5. Oraș Abrud 250,00 

6. Oraș Baia de Arieș 250,00 

7. Oraș Cîmpeni 300,00 

8. Oraș Cugir 450,00 

9. Oraș Ocna Mureș 250,00 

10. Oraș Teiuș 250,00 

11. Oraș Zlatna 450,00 

12. Comuna Albac 146,00 

13. Comuna Almașu Mare 165,00 

14. Comuna Arieșeni 250,00 

15. Comuna Avram Iancu 200,00 

16. Comuna Berghin 200,00 

17. Comuna Bistra 200,00 

18. Comuna Blandiana 175,00 

19. Comuna Bucerdea Granoasă 190,00 

20. Comuna Bucium 250,00 



21. Comuna Cenade 175,00 

22. Comuna Cergău 150,00 

23. Comuna Ceru Bacainți 150,00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 200,00 

25. Comuna Ciugud 100,00 

26. Comuna Ciuruleasa 250,00 

27. Comuna Cîlnic 175,00 

28. Comuna Cricău 175,00 

29 Comuna Craciunelu de Jos 175,00 

30 Comuna Cut 180,00 

31 Comuna Daia Romană 214,00 

32 Comuna Doștat 175,00 

33 Comuna Fărău 190,00 

34 Comuna Galda de Jos 190,00 

35 Comuna Gîrbova 190,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 175,00 

37 Comuna Hopîrta 170,00 

38 Comuna Horea 190,00 

39 Comuna Ighiu 290,00 

40 Comuna Intregalde 175,00 

41 Comuna Jidvei 290,00 

42 Comuna Livezile 100,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 175,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 175,00 

45 Comuna Lupșa 250,00 

46 Comuna Meteș 190,00 

47 Comuna Mihalț 190,00 

48 Comuna Mirăslău 190,00 

49 Comuna Mogoș 150,00 

50 Comuna Noșlac 175,00 

51 Comuna Ocoliș 150,00 

52 Comuna Ohaba 250,00 

53 Comuna Pianu 190,00 

54 Comuna Poiana Vadului 250,00 

55 Comuna Ponor 140,00 

56 Comuna Poșaga 175,00 

57 Comuna Rădești 190,00 

58 Comuna Rîmetea 165,00 



59 Comuna Rîmet 250,00 

60 Comuna Roșia Montană 190,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 250,00 

62 Comuna Sălciua 150,00 

63 Comuna Săliștea 240,00 

64 Comuna Săsciori 190,00 

65 Comuna Scărișoara 240,00 

66 Comuna Sîncel 190,00 

67 Comuna Sîntimbru 190,00 

68 Comuna Sohodol 165,00 

69 Comuna Stremț 250,00 

70 Comuna Șibot 190,00 

71 Comuna Șona 250,00 

72 Comuna Spring 180,00 

73 Comuna Șugag 200,00 

74 Comuna Unirea 240,00 

75 Comuna Vadu Moților 175,00 

76 Comuna Valea Lungă 240,00 

77 Comuna Vidra 165,00 

78 Comuna Vințu de Jos 100,00 

79 Județul Alba 0,00 

 
 

 
 

  
Anexa nr. 2 la raportul de specialitate nr. 4248/09.03.2017 la Proiectul de 

Hotărâre nr. 107/09.03.2017 

  

  
mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritorială 

Sume defalcate din 

TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi 

comunale, pe anul 2017 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 11.184,00 

1 Oraș Teiuș 50,00 

2 Comuna Albac 950,00 

3 Comuna Arieșeni 50,00 

4 Comuna Bucium 50,00 

5 Comuna Cergău 100,00 

6 Comuna Ceru Bacainți 20,00 

7 Comuna Ciuruleasa 100,00 

8 Comuna Livezile 150,00 



9 Comuna Lopadea Nouă 40,00 

10 Comuna Mirăslău 60,00 

11 Comuna Ocoliș 150,00 

12 Comuna Ponor 50,00 

13 Comuna Rîmet 50,00 

14 Comuna Sălciua 100,00 

15 Comuna Scărișoara 100,00 

16 Comuna Sohodol 64,00 

17 Comuna Stremț 50,00 

18 Comuna Vințu de Jos 50,00 

19 Județul Alba 9.000,00 

 





























































































































































































































































































































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea 

excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 3413/24 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 31/26 

ianuarie 2017 privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017 din excedentul 

înregistrat la 31 decembrie 2016; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 

fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/2016;  

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă constituirea în anul 2017 a excedentului bugetului local, rezultat la 

31.12.2016 în sumă de 31.653,58 mii lei. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2017 a sumei de 26.081,85 mii lei din excedentul 

bugetului local, rezultat la 31.12.2016, astfel: 

a) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2017 sumă de 1.110,08  

mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare)  

b) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2017 sumă de               

24.971,77 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2016, în sumă de 

50,59 mii  lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  



Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2016, în sumă de 0.49 mii lei pentru acoperirea 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

  Art. 5. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2016, în sumă de 0,73 mii lei pentru 

acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Art. 6. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2016, în sumă de 55,99 mii lei astfel:  

a) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 41,24 mii lei. 

b) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 14,75 mii lei. 

Art. 7. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2016, în sumă de 1,67 mii lei pentru acoperirea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 31/26 ianuarie 2017 privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017 din 

excedentul înregistrat la 31 decembrie 2016, își încetează aplicabilitatea.  

 Art. 9.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 10. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 AVIZAT 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 83 

Alba Iulia, 24 februarie  2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 83/24 februarie 2017 

 

 

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local,  pe anul 2017 

 

 

   

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului 

Buget 

2017 

0 A 1 

TOTAL, din care: 24.971,77 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 5.665,45 

I Obiective de investiţii: 5.430,00 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean Alba 

cu extindere 
5.000,00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia - Sala Unirii  
230,00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii 
100,00 

4 
Reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” cu mansardare 
100,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 235,45 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar Județean pentru sediu Consiliul 

Judeţean Alba cu extindere: branșamente utilități, avize, acorduri 
50,00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia - Sala Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
30,00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba 

Iulia - Muzeul Naţional al Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
50,00 

4 
Reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” cu mansardare - expertize, avize, acorduri 
30,00 

5 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 10,00 

6 

Identificarea gospodăriilor tradiționale în vederea conservării in situ - zona Țara 

Moților, comunele Arieșeni, Gîrda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadu 

Moților, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Ciuruleasa 

65,45 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             391,00 

I Obiective de investiţii: 391,00 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire Centrală termică pentru Sediu Salvamont 

Alba, cu extindere 
200,00 

2 Snowmobil 191,00 

  Cap. 60.02  Apărare națională  ( CMJ) 108,00 

I Obiective de investiţii: 23,00 

1 Mansardare corp C+1- proiect tehnic 15,00 

2 Extindere instalație electrică și curenți slabi 8,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 25,00 

1 Mansardare corp C+1 - expertiză tehnică, DALI, avize, acorduri 25,00 

III Dotări independente: 60,00 

1 Autoutilitară 60,00 



  Cap. 61.02  Ordine Publică (ISU) 383,00 

I Obiective de investiţii: 40,00 

1 

Proiect tehnic, documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi 

detaliile de execuție pentru „Construire clădire P+1 pentru gararea tehnicii de 

intervenție și realizarea de spații de lucru” 

40,00 

II Dotări independente: 343,00 

1 Autospecială prima intervenție și comandă 320,00 

2 Detector portabil de materiale radioactive 15,00 

3 Switch Layer 3 8,00 

  Capitolul 66.02 Sănătate 3.706,55 

I Obiective de investiţii: 155,85 

1 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 45,85 

2 
Proiect tehnic reabilitare energetică a clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud 
110,00 

II Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 785,70 

III 
Cheltuieli pentru proiectarea şi elaborarea studiilor de prefezabilitate şi 

fezabilitate aferente obiectivului 
128,00 

1 
Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Audit 

energetic, expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic 
78,00 

2 Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize, acorduri 50,00 

IV Reparaţii capitale: 2.637,00 

1 RK Secţia Gastroenterologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1.250,00 

2 
RK Centrul multifuncţional de sănătate Ocna Mureş, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 
820,00 

3 RK Farmacie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 416,00 

4 
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
50,00 

5 RK recompartimentări, Proiect tehnic clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 101,00 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4.456,00 

I Obiective de investiţii: 4.000,00 

1 
Reabilitare monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” prin proiectul 

„Amenajare Ansamblul Câmpia Libertǎții și Împrejmuire” 
3.000,00 

2 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitarea şi extinderea Teatrului 

de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1.000,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 282,00 

1 Infochioșc cu software 10,00 

2 Led screen cu software 10,00 

3 Creare/realizare site Centenar 12,00 

4 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 100,00 

5 Mobilier urban, sisteme de expunere pentru Museikon 150,00 

III Dotări independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 174,00 

  Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           184,45 

I Alte cheltuieli de investiţii: 184,45 

1 
Studiu de prefezabilitate și fezabilitate pentru obiectivul „Extindere Centru de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Galda” 
100,00 

  
Studiu de prefezabilitate și fezabilitate pentru obiectivul „Centru de Recuperare 

și Reabilitare Neuropsihiatrică  Sîncrai” 
84,45 

  Cap. 70.02 Servicii și dezvoltare publică 1.000,00 

I Obiective de investiții: 1.000,00 

1 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 1.000,00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 7.596,00 

1 Fazarea Proiectului „Sistem de mananagement integrat al deşeurilor în Judeţul 

Alba” 

7.596,00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 1.481,32 



I Obiective de investiţii: 1.118,02 

  Lucrări de drumuri şi poduri propuse pe anul 2017,  în continuare: 580,70 

1 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea 

Limba, județul Alba  
575,60 

2 

Consolidare terasamente și asigurarea stabilității versanților pe  drumul județean 

DJ705: limita Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna 

(DN74), km. 43+228 - 43+263 și de la km. 44+428 - 44+463 

5,10 

  Lucrări noi 537,32 

1 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
91,70 

2 

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

Brădești - Geogel - Macărești -Bîrlești Cătun -Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - 

Mogoș - Valea Albă -Ciuciulești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -

DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540       

328,50 

3 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba 
46,70 

4 
Modernizare drum județean DJ107G; DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limita Județul Mureş 
5,90 

5 
Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita Județul Hunedoara 
5,92 

6 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - 

Aiud (DN 1) 
5,80 

7 Modernizare drum județean DJ705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 5,60 

8 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gîrbova de Jos -Gîrbovița - Gîrbova 

de Sus 
47,20 

II 

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii, studii de fezabilitate, 

aferente obiectivului: 

363,30 

1 Expertize tehnice drumuri și poduri 98,59 

2 
Studiu de fezabilitate - Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba  km. 17+700 - km. 23+700 
96,10 

3 

Studiu de fezabilitate - Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul 

de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Macărești -Bîrlești Cătun -Cojocani - Valea 

Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă -Ciuciulești - Bucium - Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat -DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540 

50,50 

4 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba  - faza DALI 
47,25 

5 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos -Gîrbovița - Gîrbova 

de Sus - faza S.F. 
70,86 

 

 

                 AVIZAT 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2017 

 

 

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2016, după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi 

celelalte bugete prevăzute de normele metodologice, se stabileşte excedentul anual al bugetului 

local. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 

baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 

acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 

la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, propunem: 

- utilizarea din excedentul bugetului local constituit la data de 31.12.2016, a unor sume 

pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2017 precum şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare, în anul 2017; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2016, de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, să fie repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2016, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, să fie 

repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2016, de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, să fie 

repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2016, de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, să fie 

repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare si pentru acoperirea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare; 

- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat la 31.12.2016, de către Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba, să fie 

repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

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. 83 din 24 februarie 2017.      

                      

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2017 

 

 

 

Sumele rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, sunt reflectate în excedentul 

bugetului local rămas după efectuarea operaţiunilor privind  încheierea exerciţiului  bugetar la 

31.12.2016, astfel cum prevede Ordinul MFP nr. 2890/21.12.2016.  

Excedentul bugetului local la data de 31.12.2016 în sumă de 31.653,58 mii lei, este 

format din rezultatul execuţiei bugetului local la sfârşitul anului 2016 şi din disponibilul din 

excedentul anilor precedenti. 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 

6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 

precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 

acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 

ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 

în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 

secţiunii de dezvoltare”. 

  

Din excedentul bugetului local constituit  propunem utilizarea sumei  de 26.081,85 mii 

lei, astfel: 

 acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile 

şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2017  suma de 1.110,08 mii lei  

 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2017 suma de 

24.971,77  mii  lei, pentru: 

  mii lei 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean 

Alba cu extindere 
5,000.00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia- Sala Unirii  
230.00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia-  Muzeul Naţional al Unirii 
100.00 

4 
Refuncţionalizare, reabilitare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană cu 

mansardare 
100.00 



5 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean 

Alba cu extindere: bransamente utilitati, avize, acorduri 
50.00 

6 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia- Sala Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
30.00 

7 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 

Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
50.00 

8 
Reabilitare, refuncţionalizare, clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană cu 

mansardare- expertize, avize, acorduri 
30.00 

9 Actualizare PUZ Bastion Sfantul Mihail 10.00 

10 

Identificarea gospodariilor traditionale in vederea conservarii in situ - 

zona Tara Motilor -  comunele Arieseni, Garda de Sus, Scarisoara, Horea, 

Albac, Vadu Motilor, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, 

Ciuruleasa 

65.45 

11 
Reabilitare, refunctionalizare cladire centrala termica pentru Sediu 

Salvamont Alba- cu extindere 
200.00 

12 Snowmobil  191.00 

13 Mansardare corp C+1- proiect tehnic 15.00 

14 Extindere "Instalatie electrica si curenti slabi" 8.00 

15 Mansardare corp C+1- expertiza tehnica, DALI, avize, acorduri 25.00 

16 Autoutilitara 60.00 

17 

Proiect tehnic, documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de 

construire şi detaliile de execuție, pentru construire clădire P+1 pentru 

gararea tehnicii de intervenţie şi realizarea de spaţii de lucru 

40.00 

18 Autospeciala prima interventie si comanda 320.00 

19 Detector portabil de materiale radioactive 15.00 

20 Switch Layer 3 8.00 

21  Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 45.85 

22 
Proiect tehnic reabilitare energetica  cladire Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud 
110.00 

23 Dotari independente Spitalul Judetean de Urgenta Alba  785.70 

24 
Reabilitare energetica a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Audit 

energetic, expertiza tehnica, DALI, proiect tehnic 
78.00 

25 
Reabilitare cladire Spital de Pneumoftiziologie Aiud, - expertize, avize, 

acorduri 
50.00 

26 RK Secţia Gastroenterologie 1,250.00 

27 RK Centru multifuncţional de sanatate Ocna Mureş 820.00 

28 RK Farmacie 416.00 

29 RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna 50.00 

30 
Reparatie capitala, recopartimentari, proiect tehnic cladire Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud 
101.00 

31 
Reabilitare monument istoric "Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj" prin 

proiectul "Amenajare Ansamblul Câmpia Libertǎții si Împrejmuire" 
3,000.00 

32 
Lucrări de intervenţie asupra cladirii pentru reabilitarea şi extindere a 

Teatrului de Papusi “Prichindel” Alba Iulia 
1,000.00 

33 Infochiosc cu  software 10.00 

34 Led screen cu  software 10.00 

35 Creare/realizare site Centenar 12.00 

36 Amenajare si imprejmuire curte Castel Sancrai 100.00 

37 Mobilier urban, sisteme de expunere, etc Museikon 150.00 

38 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba 174.00 

39 
Studiu de prefezabilitate si fezabilitate pentru obiectivul - extindere 

CRRN Galda 
100.00 



40 Studiu de prefezabilitate si fezabilitate pentru obiectivul -  CRRN Sancrai 84.45 

41 Amenajare baza de tratament si agrement in Orasul Ocna Mures 1,000.00 

42 
Proiect " Fazarea proiectului Sistem de mananagement integrat al 

deşeurilor în judeţul Alba" 
7,596.00 

43 
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in 

localitatea Limba , jud. Alba  
575.60 

44 

Consolidare terasamente si asigurarea stabilitatii versantilor pe  drumul 

judetean DJ705: lim. Jud. Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu Mare-

Zlatna (DN74), km.43+228-43+263 si de la km. 44+428 -44+463 

5.10 

45 
Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea - Benic 

- Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700 
91.70 

46 

Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-

Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-

Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium 

Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540       

328.50 

47 
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de 

Jos, jud. Alba 
46.70 

48 
Modernizare drum judetean DJ107G:DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş 
5.90 

49 

Modernizare DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu 

Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 

lim.jud.Hunedoara 

5.92 

50 
Modernizare drum judetean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gâmbaş - Aiud (DN 1) 
5.80 

51 
Modernizare drum judetean DJ705E:DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea 

Deal 
5.60 

52 
Modernizare drum judetean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita-

Garbova de Sus 
47.20 

53 Expertize tehnice drumuri si poduri 98.59 

54 
Studiu de fezabilitate-Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de 

Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700 
96.10 

55 

Studiu de fezabilitate-Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1) 

Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-

Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-

Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540 

50.50 

56 
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de 

Jos, jud. Alba-faza DALI 
47.25 

57 
Modernizare drum judetean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita-

Garbova de Sus -fazaS.F. 
70.86 

 

  

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, în sumă de 50,59 mii  lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 

funcţionare.  

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba în sumă de 0,49 

mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în sumă de 0,73 

mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 



 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Teatrul de Papusi Prichindel în sumă de 1,67 mii lei, 

pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

 Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, înregistrat de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia în sumă de 

55,99 mii lei astfel: 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 41,24 mii lei 

 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 14,75 mii lei. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.83 din data de 24 februarie 2017. 

 

 

 

Director executiv, 

Marian  Florin Aitai 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
 

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

  Luând în dezbatere: 

            -expunerea de motive la proiectul de hotărâre  cu privire la  acordarea de sprijin financiar 

unor unităţi de cult din judeţul Alba, apartinând cultelor religioase recunoscute din România; 

          - raportul de specialitate nr. 4043 din 6 martie 2017 al Direcţiei  dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

          Ținând cont de solicitările unitaţilor centrale de cult din județul Alba formulate pe baza 

cererilor primite de la unitățile locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din 

România; 

  Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 5 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Se aprobă sprijin financiar, unor unităti de cult din județul Alba, aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România în sumă de 1000000 lei, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

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 Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Unităților centrale de 

cult din județul Alba, Secretariatului de Stat pentru Culte, Direcţiei juridică şi relaţii publice și 

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

 

 CONSILIERI JUDEȚENI:  

 COMȘA Cătălin Răzvan    

         

 CHIRIAC Raul Dumitru  

              

 FLOREA Ioan             AVIZAT, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

 URSALEȘ Nicolae Traian         Vasile BUMBU 

             

Înregistrat cu nr. 95 

Alba Iulia, 7 martie 2017 



 
 

Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului 

Județean Alba nr. 95/6 martie  2017 
 

 
 

  

  

 
Lista unități de cult din județul Alba aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România, pentru care se alocă sprijin financiar, din bugetul 

local al Județului Alba, în anul 2017 

  

   

 
    

Nr. 

crt. 
PAROHIA 

Lucrări pentru care se solicită 

ajutor 

Suma 

Propusă 

1 Parohia Ortodoxă Română  Aiud - Spital continuat construcţie biserică 5.000 

2 
Parohia Ortodoxă Română Gîmbaş, Filia 

Păgida reparaţii curente biserică 5.000 

3 Parohia Ortodoxă Română Gîmbaş montat tâmplarie PVC biserică 2.500 

4 Protopopiatul Reformat Aiud reparații sala de rugăciune 30.000 

5 Schitul „Înălțarea Sfintei Cruci” Aiud continuat construcție biserică 50.000 

6 
Parohia Ortodoxă Română Mihai Viteazul 

Alba Iulia reparaţii învelitoare biserică 2.500 

7 Parohia Ortodoxă Română Maieri I reabilitare soclu biserică 2.500 

8 Parohia Ortodoxă Română Maieri II înlocuit uşa biserică 2.500 

9 Parohia Ortodoxă Română Cartier Nou I continuat construcţie biserică 7.500 

10 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus reparaţii curente biserică 2.500 

11 
Parohia Ortodoxă Română Partoş Alba Iulia 

reparaţii instalația electrică 

biserică 2.500 

12 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos continuat construcţie biserică 7.500 

13 Parohia Ortodoxă Română „Întâmpinarea 

Domnului” Alba Iulia reparaţii curente biserică 2.500 

14 
Parohia Ortodoxă Română „Tolstoi” Alba 

Iulia continuat pictură biserică 5.000 

15 Parohia Romano Catolică Alba Iulia încălzire centrală în bănci biserică 3.000 

16 Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Ecaterina” 

Alba Iulia continuat pictură biserică 5.000 

17 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia extindere trapeză  150.000 

18 
Parohia Ortodoxă Română „Dealul Furcilor” 

Alba Iulia continuat construcţie biserică 10.000 

19 
Parohia Ortodoxa Română „Orizont” Alba 

Iulia construcții biserică 15.000 

20 Parohia Greco Catolică Alba Iulia II lucrări mozaic fațadă biserică 5.000 

21 
Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Alba 

Iulia continuat construcții biserică 10.000 

22 Parohia Ortodoxă Română Albac reparaţii altarul lui Horea 5.000 

23 Parohia Ortodoxă Română Almaşu de Mijloc reparaţii faţadă şi acoperiş biserică 5.000 

24 
Parohia Ortodoxă Română Almașu de Mijloc, 

Filia Almașu Mare  

reparații fațadă și acoperiș biserică 2.500 

25 Parohia Ortodoxă Română Avram Iancu schimbat acoperiş biserică 5.000 

26 Mănăstirea „Martirii Neamului” Baia de Arieș finisaje biserică 10.000 

27 Parohia Ortodoxă Română Straja reparaţii curente biserică 2.500 

28 Parohia Ortodoxă Română Berghin reparaţii curente biserică 2.500 

29 Parohia Ortodoxă Română Gîrde zid sprijin biserică  2.500 

30 Parohia Ortodoxă Română Valea Dobrii reabilitare faţadă biserică 2.500 

31 
Biserica Penticostală ,,Calea Vieții" Blaj continuat construcție sală 

multifuncțională 

7.500 

32 Parohia Ortodoxă Română Blaj - Veza reparaţii curente biserică 9.500 



33 Parohia Ortodoxă Română Blaj - Berc pictură biserică 9.500 

34 Parohia Ortodoxă Română Blaj III renovare biserică 9.500 

35 Parohia Greco Catolică Tiur reparații acoperiș și turn biserică 7.000 

36 Parohia Greco Catolică Bucerdea Grînoasă instalație termică biserică 5.000 

37 Parohia Ortodoxă Română Bucium Saşa echipamente şi instalaţie termică 5.000 

38 Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II, 

Filia Bucium Muntari 
reparaţii curente biserică 5.000 

39 Parohia Ortodoxă Română Tătîrlaua reparaţii curente biserică 7.500 

40 Parohia Ortodoxă Română Cîmpeni Deal reparaţii curente biserică 7.500 

41 Parohia Ortodoxă Română Hăpria reparaţii curente biserică 2.500 

42 Parohia Ortodoxă Română Limba reparaţii curente biserică 2.500 

43 

Parohia Ortodoxă Română Drîmbar, Filia 

Teleac pictură biserică 10.000 

44 Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos reparaţii acoperiş biserică 5.000 

45 Parohia Greco Catolică Crăciunelu de Jos reparații curente biserică  5.000 

46 Parohia Ortodoxă Română Cut montat geamuri termopan biserică 2.500 

47 Parohia Ortodoxă Română Boz reparaţii curente biserică 5.000 

48 Parohia Ortodoxă Română Doștat reparație fațadă biserică 2.500 

49 Parohia Ortodoxă Română Heria reparaţii curente biserică 2.500 

50 Parohia Ortodoxă Română Fărău continuat construcţie biserică 10.000 

51 
Biserica Adventistă Ziua a Şaptea Galda de 

Jos 
izolaţie termică biserică 2.000 

52 Parohia Ortodoxă Română Galda de Sus reparaţii demisol biserică 5.000 

53 Parohia Ortodoxă Română Galda de Jos reparaţii şi extindere biserică 2.500 

54 Parohia Ortodoxă Română Reciu continuat construcţie biserică 10.000 

55 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniş înlocuit pardosea biserică 5.000 

56 Parohia Ortodoxă Română Ocoale reparaţii curente biserică 2.500 

57 
Parohia Ortodoxă Română Ocoale, Filia 

Călineasa reparaţii curente biserică 2.500 

58 
Parohia Ortodoxa Română Vama Seacă - 

Silivaș pictură biserică 10.000 

59 Parohia Ortodoxă Română Mătişeşti echipamente şi instalaţie  termică 2.500 

60 
Parohia Ortodoxă Română Trifeşti, Filia 

Dîrleşti reparaţii curente biserică 5.000 

61 Parohia Ortodoxă Română Ţelna continuat construcţie biserică 10.000 

62 Parohia Ortodoxă Română Ţelna refacere faţadă biserica veche 5.000 

63 Parohia Ortodoxă Română Bucerdea Vinoasă reabilitare biserică 5.000 

64 Parohia Ortodoxă Română Veseuş continuat construcţie biserică 10.000 

65 Parohia Ortodoxă Română Feisa reparaţii curente biserică 5.000 

66 
Parohia Ortodoxă Română Poiana Aiudului 

achiziţii materiale încălzire 

centrală 2.500 

67 Parohia Ortodoxă Română Livezile continuat construcţie biserică 5.000 

68 Parohia Ortodoxă Română Vălişoara reparaţii curente biserică 5.000 

69 Parohia Ortodoxă Română Izvoarele reparaţii curente biserică 5.000 

70 Parohia Ortodoxă Română Asînip drenaj în jurul bisericii 5.000 

71 Parohia Ortodoxa Română Băgău înlocuit geamuri  biserică 5.000 

72 Parohia Ortodoxă Română Hădărău reparaţii exterioare biserică 2.500 

73 
Parohia Ortodoxă Română Valea Şesii, Filia 

Geamăna zid sprijin biserică  2.500 

74 Mănăstirea Lupşa pictură biserică 10.000 



75 
Parohia Ortodoxă Română Meteş 

realizare instalaţie sonorizare 

biserică 5.000 

76 Parohia Ortodoxă Română Lunca Ampoiţei înlocuit ferestre biserică 5.000 

77 Parohia Ortodoxă Română Obreja reparaţii curente biserică 2.500 

78 Parohia Ortodoxă Română Lopadea Veche reparaţii curente biserică 5.000 

79 Parohia Ortodoxă Română Miraslău reparaţii curente biserică 2.500 

80 Parohia Ortodoxă Română Decea continuat construcţie biserică 7.500 

81 
Parohia Ortodoxă Română Micleşti, Filia 

Mămăligani zugrăveli biserică 5.000 

82 
Parohia Ortodoxă Română Micleşti, Filia 

Bîrleşti reparaţii curente biserică  5.000 

83 Parohia Ortodoxă Română Micleşti montat gresie biserică 2.500 

84 
Parohia Ortodoxă  Mogoş Cojocani, Filia 

Valea Barnii reparaţii curente biserică 10.000 

85 Parohia Ortodoxă Română Mogoş Cojocani reparaţii curente biserică 4.000 

86 
Parohia Ortodoxă Română Noşlac 

reparaţii şi izolaţii exterioare 

biserică 5.000 

87 
Parohia Ortodoxă Română Stîna de Mureş, 

Filia Copand 
continuat construcţie biserică 7.500 

88 Parohia Ortodoxă Română Căptălan reparaţii curente biserică 2.500 

89 
Biserica Adventistă Ziua a Şaptea Ocna 

Mureş 
izolaţie termică biserică 2.000 

90 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş III continuat pictură biserică 7.500 

91 Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II reparaţii curente biserică 2.500 

92 Parohia Ortodoxă Română Micoşlaca reparaţii curente biserică 5.000 

93 Parohia Ortodoxă Română Războieni reparaţii curente biserică 10.000 

94 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş I reparaţii curente biserică 2.500 

95 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş II reabilitare exterior biserică 5.000 

96 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş IV construcție biserică  10.000 

97 Parohia Ortodoxă Română Ocoliş reparaţii curente biserică 5.000 

98 Parohia Ortodoxă Romană Runc reparaţii acoperiş biserică 5.000 

99 
Parohia Ortodoxă Română Ponor, Filia Cheia 

finisaje exterioare şi pardoseli 

biserică 2.500 

100 Parohia Ortodoxă Română Segagea continuat pictură biserică 5.000 

101 Parohia Ortodoxa Română Poşaga de Jos înlocuit ferestre biserică 2.500 

102 Parohia Ortodoxă Română Rădeşti pictură biserică 5.000 

103 Parohia Ortodoxă Română Meşcreac reparaţii curente biserică 5.000 

104 
Parohia Ortodoxă Română Meşcreac, Filia 

Leorinţ achiziție mobilier biserică 5.000 

105 Parohia Unitariană Colţeşti refacere zid interior biserică 2.500 

106 Parohia Unitariană Rimetea reparat orgă biserică 2.500 

107 Parohia Romano Catolică Colțești reparații curente biserică  3.000 

108 Parohia Ortodoxă Română Ungurei înlocuit şarpantă biserică 2.500 

109 Biserica Penticostală Roşia de Secaş construcţie biserică 7.500 

110 Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II reparaţii curente biserică 2.500 

111 
Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II, 

Filia Corna 
refacere faţadă biserică  5.000 

112 Mănăstirea Ţeţu reparaţii soclu biserică 5.000 

113 Parohia Ortodoxă Română Căpîlna reparaţii pardoseli biserică 2.500 

114 Parohia Ortodoxă Română Scărişoara instalaţii termice biserică 5.000 

115 Parohia Ortodoxă Română Petreşti II continuat pictură biserică 7.500 

116 Parohia Ortodoxă Română Sebeş V construcţie biserică 10.000 



117 Parohia Greco Catolică Sărăcsău reparaţii pardoseli biserică 3.000 

118 Parohia Ortodoxă Română Şibot reparaţii exterioare biserică 9.500 

119 Parohia Ortodoxă Română Băcăinţi reparaţii curente biserică 5.000 

120 Parohia Ortodoxă Română Iclod continuat construcţie biserică 10.000 

121 Parohia Greco Catolică Sîncel extindere şi modernizare biserică 10.000 

122 Parohia Ortodoxa Română Totoi reparații curente biserică  5.000 

123 Parohia Ortodoxă Română Peleş reparaţii turn biserică 7.500 

124 Parohia Ortodoxă Română Sohodol pictură biserică 10.000 

125 
Parohia Ortodoxă Română Burzoneşti - 

Lazuri 
pictură biserică 10.000 

126 
Parohia Ortodoxă Română Biia 

înlocuit pardoseli şi ferestre 

biserică 2.500 

127 Parohia Ortodoxă Română Lunca Tîrnavei înlocuit pardoseli biserică 2.500 

128 Parohia Unitariană Sînmiclăuș reparaţii curente biserică 2.500 

129 Parohia Ortodoxă Română Cunţa înlocuit pardoseală biserică 2.500 

130 Parohia Ortodoxă Română Geoagiu de Sus reparaţii curente biserică 7.500 

131 Parohia Ortodoxă Română Geomal renovare turlă biserică 7.500 

132 Parohia Ortodoxă Română Stremţ II continuat construcţie biserică 7.500 

133 Parohia Ortodoxă Română Stremţ I instalaţii termice biserică 7.500 

134 Schitul „Sub Piatră” pictură biserică 7.500 

135 Parohia Ortodoxă Română Pețelca reabilitare zid sprijin biserică 2.500 

136 Parohia Ortodoxă Română Unirea II reabilitare clădire biserică 5.000 

137 Parohia Ortodoxă Română Ciugudu de Sus reparaţii faţadă biserică 5.000 

138 
Parohia Romano - Catolică Copşa Mică, Filia 

Valea Lungă 
reparaţii exterioare biserică 3.000 

139 Mănăstirea Tăuni confecţionat iconostas biserică 5.000 

140 Biserica Greco Catolică Lunca încălzire centrală biserică 5.000 

141 Parohia Ortodoxă Română Valea Lungă reparaţii acoperiş biserică 5.000 

142 Parohia Ortodoxă Română Lodroman reparaţii curente tavane biserică 2.500 

143 Parohia Ortodoxă Română Lunca continuat construcţie biserică 5.000 

144 Parohia Ortodoxă Română Vidra Medie reparaţii turn biserică 5.000 

145 Parohia Ortodoxă Română Ponorel reparaţii faţadă şi acoperiş biserică 5.000 

146 
Parohia Ortodoxă Română Ponorel, Filia 

Poieni reparaţii curente biserică 2.500 

147 Parohia Ortodoxă Română Pătrîngeni reparaţii curente biserică 4.000 

148 Parohia Romano Catolică Zlatna schimbat geamuri şi uşi biserică 5.000 

149 Parohia Ortodoxă Română Trîmpoiele reparaţii curente biserica 5.000 

150 Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului reparații fațadă biserică 6.000 

  TOTAL   1.000.000 

 

 CONSILIERI JUDEȚENI:  

 COMȘA Cătălin Răzvan    

         

 CHIRIAC Raul Dumitru  

              

 FLOREA Ioan             AVIZAT, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

 URSALEȘ Nicolae Traian         Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult 

din   judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 

 

 

 Unităţile de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din Romania pot beneficia 

de sprijin financiar, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale și în conformitate cu 

prevederile legale privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, cu modificările şi 

completările ulterioare, a normelor de aplicare a acestora și a Statutului pentru organizarea şi 

funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. 

     Conform prevederilor legale, în vigoare, de la bugetele locale pot fi alocate fonduri 

pentru: 

 construirea ori repararea lăcașelor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea 

bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor; 

 completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de 

cult fară  venituri sau cu venituri reduse; 

 amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural - religioase; 

 construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau a centrelor de cult, a 

sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute; 

 construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de asezăminte de 

asistență socială şi medicală ale unităţilor de cult, activităţile de asistentă socială şi medicală 

susţinute de acestea, etc. 

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, alocarea sumelor unităţilor de cult se 

realizează prin hotărâri ale consiliului judeţean, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată 

pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, iar justificarea acestora se va face conform 

legislației în vigoare. 

 La repartizarea sumelor unităţilor de cult solicitante s-a ţinut cont şi de structura 

confesională a populaţiei stabile, conform recensământului populaţiei din anul 2011. 

 Având în vedere cele expuse și în baza solicitărilor de la unitățile de cult propunem 

alocarea de sprijin financiar prin unitățile centrale de cult conform anexei la proiectul de hotărâre 

înregistrat cu nr. 95 din 6 martie 2017. 
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Direcţia  Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 4043/ 06.03.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 

judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 

             Conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările și completările ulterioare, se prevede ca de la bugetele locale se pot 

aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea 

unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor 

de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din 

patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de 

acestea; 

 În conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului României nr. 1470/2002, republicată, 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  prevederilor Ordonanţei Guvernului 

României nr.82/2001, alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor locale și județene 

la solicitarea unităților centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale 

de cult. Unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pot beneficia, la 

cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale. 

            Consiliul judeţean poate aloca unităţilor de cult, din bugetul local, sumele necesare 

pentru: 

 completarea fondurilor proprii necesare  pentru întreţinerea şi  funcţionarea unităţilor de 

cult fără venituri sau cu venituri reduse; 

 procurării de materiale, prestări servicii cu caracter funcţional, procurarea si şi 

intreţinerea obiectelor de inventar; 

 construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

 conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul  cultelor religioase ; 

 desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială ; 

 amenajării şi intreţinerii muzeelor cultural-religioase; 

 achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţilor unităţilor de cult, precum şi a 

activităţilor de asistenţă socială şi medicală sustinute de unităţile de cult; 

 construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de asezăminte de asistenţă 

socială şi medicală ale unităţilor de cult; 

 construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 

 construirii şi reparării sediilor unităţilor de invăţamânt teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute; 

 alte lucrări ; 

După acordarea sprijinului financiar, unitățile de cult solicitante au obligația de a depune 

toate documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite,  în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr.984 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea şi 

completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002. 

 Având în vedere cele prezentate, și considerând că proiectul de hotărâre este întocmit cu 

respectarea prevederilor legale, propun aprobarea proiectului de hotărâre nr. 95/06.03.2017 în 

forma prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MARIAN AITAI 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea achiziţionării de  

servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna martie 2017; 

 Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de 

servicii de asistență şi reprezentare juridică; 

   - raportul de specialitate nr. 4156/8 martie 2017 comun, al Direcţiei juridică și relații 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare cererile de chemare în judecată (acţiunile în contencios 

administrativ și respectiv litigii de muncă) formulate de către  funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba în contradictoriu cu 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba și Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, înregistrate 

pe rolul Tribunalului Alba în dosarele cu nr. 1312/107/2017 și nr. 1312/107/2017; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 21 alin. 3 şi art. 91 alin. 1 lit.f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. I alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Procedura simplificată proprie privind achiziția publică de servicii sociale și alte 

servicii specifice prevăzute în anexa 2 la  Legea nr. 98/2016, elaborată de Serviciul de achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor. 

 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. (1) Se aprobă achiziţionarea de servicii de asistență şi reprezentare juridică în faţa 

instanţelor judecătoreşti în vederea apărării drepturilor și intereselor Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în contradictoriu cu 

funcționarii publici/personalul contractual al aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, în litigiile având ca obiect stabilirea salariului la nivelul de salarizare cel mai 

mare aflat în plată pentru funcţii similare din familia ocupațională de funcții bugetare 

„Administrație” prevăzută la Anexa I Cap. I, lit. A și respectiv Anexa I Cap. II, lit. A și lit. D din 

Legea nr. 284/2010, începând cu luna august 2016, dată la care au intrat în vigoare prevederile 

art. 3
1
 alin. 1 din O.U.G.  nr. 57/2015, astfel cum a fost modificată și completată  prin O.U.G. 

nr. 43/2016  și în continuare, raportat la egalizarea acestora cu salariile stabilite la nivel național 

în cadrul autorităților publice județene, precum și calcularea şi plata diferenţelor salariale dintre 

salariul plătit efectiv şi salariul stabilit conform punctului 1, în intervalul de referinţă, respectiv 

01.08.2016 şi până la data plăţii efective, actualizate cu rata inflaţiei la data fiecărei plăţii. 



        (2) Se aprobă modelul contractului de  asistență şi reprezentare cuprins în Anexa 

care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze contractele 

de servicii de consultanţă şi reprezentare juridică şi să negocieze onorariul aferent acestor 

servicii. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică și relații 

publice 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, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 108 

Alba Iulia, 9 martie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE    

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării  

de servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 

 La data de 6 martie 2017 la registratura Consiliului Județean Alba au fost înregistrate cu 

nr. 3947, 3948, 3949, 3950, 3982 și 3983 comunicările emise de Tribunalul Alba Secția a II-a 

civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență, în dosarul nr. 1313/107/2017 și 

respectiv Secția I civilă în dosarul nr. 1312/107/2017,  potrivit cărora Consiliul Județean Alba și 

Președintele Consiliului Județean Alba au obligația de a depune întâmpinare în termen de 15 zile 

de la comunicarea acțiunii și a actelor subsecvente, precum și dreptul de a depune probe și 

invoca excepții, sub sancțiunea decăderii. 

 Acțiunile care au fost comunicate cu aceste adrese au fost promovate de către  

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba în contradictoriu cu Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba și Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba și au ca obiect stabilirea salariului acestora la nivelul de salarizare cel mai mare 

aflat în plată pentru funcţii similare din familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” 

prevăzută la Anexa I Cap. I, lit.A și respectiv Anexa I Cap. II, lit.A și lit.D, din Legea nr. 

284/2010, începând cu luna august 2016, de când au intrat în vigoare prevederile art.3
1
 alin. 1 

din O.U.G. nr. 57/2015, astfel cum a fost modificată și completată  prin O.U.G. nr. 43/2016  și în 

continuare, raportat la egalizarea acestora cu salariile stabilite la nivel național în cadrul 

autorităților publice județene, precum și calcularea şi plata diferenţelor salariale dintre salariul 

plătit efectiv şi salariul stabilit conform punctului 1, în intervalul de referinţă, respectiv 

01.08.2016 şi până la data plăţii efective,  actualizate cu rata inflaţiei la data fiecărei plăţii. 

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2
1
 și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a 

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

apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv preşedintele 

consiliului judeţean, stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal, iar acesta poate 

împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte 

interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice 

locale respective, în justiţie 

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 26/28 iulie 2016, prevede la 

art. 20 activitățile pe care le efectuează Serviciul juridic-contencios, printre care „asigură  

reprezentarea  juridică  şi  susţinerea  intereselor  legitime  ale  Judeţului  Alba, Consiliului  

Judeţean  Alba  şi  ale  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Alba  la  instanţele judecătoreşti 

(…)”. 

Având în vedere că întreg personalul Serviciului juridic-contencios din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba are calitatea procesuală de reclamant, activitățile de 

apărare a drepturilor și intereselor legitime, precum și  cele de reprezentare și susținere în fața 

instanțelor judecătorești ale Judeţului  Alba,  Consiliului  Judeţean  Alba şi  ale  Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba nu pot fi îndeplinite potrivit competențelor și atribuțiilor, de către 

consilierii juridici ai Serviciului juridic-contencios, se justifică achiziționarea de servicii de 

asistenţa şi reprezentare de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, 

cu modificările ulterioare, în cadrul proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată, în 

dosarele nr.1312/107/2017 și nr.1313/107/2017 aflate pe rolul Tribunalului Alba. 

 Prin art. I alin. (2) lit. „b” din Ordonanţă de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 

unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că în situaţii temeinic 



justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare 

autorităţilor locale, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste 

entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea 

consiliilor locale, consiliilor judeţene. 

 Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii juridice prevăzute în anexa 2 

care au ca obiect serviciile juridice de asistenţă, consultanță şi reprezentare de către un avocat în 

sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 

republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art.29 alin.(3) 

din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se 

utilizează Procedura operațională simplificată proprie, la nivelul Consiliului Județean Alba, 

elaborată de Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor din cadrul 

Direcției dezvoltare și bugete. 

În consecinţă, în mod excepţional faţă de împrejurarea că toți consilierii juridici cu 

atribuții de apărare, reprezentare juridică şi susţinere a drepturilor  şi  intereselor legitime ale 

Consiliului Judeţean Alba, Judeţului  Alba şi ale Preşedintelui Consiliului  Judeţean  Alba au 

calitatea procesuală de reclamant în cauzele susmenționate și pentru a asigura apărarea, 

reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale acestor autorități la instanţele 

judecătoreşti, considerăm că este necesară achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi 

reprezentare juridică specializată, fiind îndeplinite cerinţele legale pentru a fi iniţiat proiectul de 

hotărâre conform art.41–(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia,   cu 

privire la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea 

sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din data de 16 martie 2017;  

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului  de parteneriat 

încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia prin Consiliul 

local al municipiului Alba Iulia,  cu privire la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere; 

- raportul de specialitate nr. 4508/14 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea 

instituirii unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 

107H: Coșlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN 74); 

 - adresa nr. 22621/9 martie 2017 a Primăriei municipiului Alba Iulia, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4289/9 martie 2017; 

 Având în vedere prevederile: 

 - 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. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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 Acordul  de parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, cu privire 

la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la 

vehicule rutiere, conform anexei - parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

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

Alba Iulia prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

                                  AVIZAT 

          PREŞEDINTE,                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 113 

Alba Iulia, 14 martie 2017 

http://www.cjalba.ro/


                                                            Anexă la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 113 din 14 martie 2017   

 

         România                                                                                                       România  

      Judeţul Alba                                                                                        Municipiul Alba Iulia 

Consiliul Judeţean                                                                                          Consiliul Local  

Nr……..….….                                                                                                 Nr …………….. 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

  Părţile  

 1. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte Ion 

Dumitrel 

şi  

 2. MUNICIPIUL ALBA IULIA, prin CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA,  cu sediul 

în municipiul Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, județul Alba, reprezentat prin dl. primar Mircea 

Hava 

 au convenit asupra încheierii prezentului acord de parteneriat în următoarele condiţii:  

 

 Art. 1. Obiectul acordului 

 Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor interese 

comune și anume reducerea impactului negativ asupra infrastructurii rutiere, periclitarea 

siguranţei traficului pentru utilizatorii acestuia, diminuarea costurilor pentru lucrările de 

întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice, scăderea cheltuielilor de exploatare a parcurilor 

auto aparţinând transportatorilor rutieri şi implicit la reducerea cheltuielilor de transport, pe raza 

municipiului Alba Iulia. 

 Art. 2. Durata acordului 

 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 an, intrând în vigoare de la 

data semnării lui de către părți, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea 

motivată a oricărei părți. 

 Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 3.1. Drepturile și obligațiile Consiliului Judeţean Alba: 

 darea în folosință gratuită, la solicitarea scrisă a municipiului Alba Iulia, a instalației 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere cu următoarele caracteristici: 

► auto pentru transport instalație și sursă de curent, marca Fiat Doblo având 

număr de înmatriculare: AB-15-CJA, seria (număr de identificare) ZFA22300005331316; 

► aparat de cântărit cu funcționare neautomată pentru cântărirea pe osie în regim 

static de tip: WE-PCA 200   3934 - identificat prin E.M.C.A.T.R. 1.1. 

 3.2. Drepturile și obligațiile municipiului Alba Iulia: 

 preluarea spre folosință gratuită a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe 

axă la vehicule rutiere; 

 asigurarea personalului necesar pentru utilizarea instalației portabile pentru 

determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere; 

 întreținerea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

în starea în care a fost predată și suportarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare 

aferente (combustibil, reparații, verificare metrologică aparat de cântărit); 

 folosirea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

numai pentru activitățile de control în trafic; 

 folosirea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere in 

condiții de eficiență și siguranță cu respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de 

funcţionare si exploatare a acestor instalații. 

 Art. 4. Răspunderea părților: 

 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. 5.  Încetarea acordului de parteneriat 

  5.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 5.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a părților, anterior expirării duratei  acordului, 

ca urmare a constatării unor clauze de neîndeplinire a acordului, 

 5.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau 

a obligaţiilor asumate de părţi; 

 5.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 Art. 6.  Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 

autorităţilor deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 Art. 7. Forţa majoră 

 7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul acord. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea acordului şi 

care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

 7.2. 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. 

 7.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 7.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 2 (două) luni, fiecare 

parte poate renunţa la executarea acordului. 

 Art. 8. Soluţionarea litigiilor  

 8.1. 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.  

 8.2. 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. 9.  Dispoziţii finale 

 Prezentul acord de parteneriat 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.  

 

       Județul Alba, prin Municipiul Alba Iulia 

            Consiliul Județean Alba                                                    prin Consiliul Local                                                                                                                                                                

 

      PREŞEDINTE,                                                                  PRIMAR, 

                        Ion Dumitrel                                                         Mircea Gheorghe Hava          

 

  

                   Director executiv,        Director economic,  

                       Aitai Marian                

         

 

       Director executiv, 

           Liliana Negruț 

 

                   CFP        CFP 

 

 

           Avizat, Consilier Juridic                                                             Avizat, Consilier Juridic 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat între  Judeţul 

Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al 

municipiului Alba Iulia,   cu privire la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

 

 

 

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/2017 privind 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), a crescut 

traficul de tranzit de mare tonaj, cu produse de balastieră/carieră pe unele artere ale municipiul 

Alba Iulia.  

Prin adresa nr. 22621/2017, Primăria Municipiului Alba Iulia solicită Consiliului 

Județean Alba încheierea unui Acord de parteneriat prin punerea la dispoziţie, pe termen de un 

an, cu posibilitatea de prelungire, a unei instalaţii portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la 

vehicule rutiere. 

 Deoarece în dotarea Consiliului Judeţean Alba există două instalații portabile pentru 

determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, în vederea reducerii impactului negativ asupra 

infrastructurii rutiere, periclitarea siguranţei traficului pentru utilizatorii acestuia, diminuarea 

costurilor pentru lucrările de întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice, scăderea cheltuielilor 

de exploatare a parcurilor auto aparţinând transportatorilor rutieri şi implicit la reducerea 

cheltuielilor de transport, pe raza municipiului Alba Iulia, propun aprobarea folosirii unei 

instalații de către Primăria Municipiului Alba Iulia, în perioadele de timp când acestea nu vor fi 

utilizate de Consiliul Județean Alba,. 

Prin încheierea acestui Acord de parteneriat, Consiliul Judeţean Alba va contribui la 

reducerea traficului de tranzit de mare tonaj, cu produse de balastieră/carieră în municipiul Alba 

Iulia și devierea traficului respectiv pe  ruta ocolitoare DN 74 (Şard) – DE 912 (intrare de pe DN 

74 în dreptul imobilului cu nr. 534 – Biserica Creştină după Evanghelie) – DE 964 – DN 1, rută 

propusă ca variantă ocolitoare prin Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/2017. 

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.113 din 14 martie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion  DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 4508/14.03.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat între  Judeţul 

Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al 

municipiului Alba Iulia,   cu privire la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

 

 

Prin adresa nr. 22621/2017, înregistrată la Consiliul județean Alba sub nr. 

4289/09.03.2017, Primăria Municipiului Alba Iulia solicită Consiliului Județean Alba încheierea 

unui Acord de parteneriat prin punerea la dispozitie, pe termen de un an, cu posibilitatea de 

prelungire, a unei instalatii portabile pentru determinarea sarcinii pe axă, în scopul verificării 

vehiculelor rutiere care tranzitează în ultima perioadă municipiul Alba Iulia cu produse de 

balastieră și/sau carieră, vehicule ce depășesc masele totale maxime admise. 

După adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/2017 privind 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), a crescut 

traficul de tranzit de mare tonaj, cu produse de balastieră/carieră pe unele artere ale municipiul 

Alba Iulia, datorită faptului că transportatorii nu utilizează ruta ocolitoare DN 74 (Şard) – DE 

912 (intrare de pe DN 74 în dreptul imobilului cu nr. 534 – Biserica Creştină după Evanghelie) – 

DE 964 – DN 1, rută propusă ca variantă ocolitoare prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

47/2017. 

Pentru verificarea respectării art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv masa totală 

maximă admisă, masele maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise în circulaţie 

de către transportatori de tranzit cu produse de balastieră și/sau carieră care traversează arterele 

de circulație ale municipiului Alba Iulia, utilizarea instalației portabile pentru determinarea 

sarcinii pe axă la vehicule rutiere pentru urmărirea și verificarea traficului greu pe raza 

municipiului Alba Iulia se poate face doar prin încheierea unui acord de parteneriat, acord 

prezentat în anexa la proiectul de hotărâre inițiat. 

Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. „e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul 

judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. c „În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), 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” se propune încheierea unui Acord de 

parteneriat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, conform anexei. 

 

Director executiv, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Monica CRISTEA 
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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 martie 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. 4665/15 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1560/7 februarie 2017 

înregistrat la Registratura Consiliului Județean Alba sub 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”; 

- nota contabilă – cheltuieli totale închidere investiție la lucrările  “Reparație capitală și 

mansardare pentru amenajare sediu administrativ al DGASPC Alba; 

- 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 3.020.041,58 lei la valoarea de 3.272.398,79 lei, ca urmare a 

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 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. 114 

Alba Iulia, 15 martie  2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

RAPORT 

privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2016 

 

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

ulterioare şi Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare prevede 

obligativitatea inventarierii anuale a bunurilor aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale. 

 Pe baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 570/29 noiembrie 2016 la 

sfârșitul anului 2016 a avut loc operaţiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii  aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba.  

Inventarierea s-a desfășurat conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 

nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.  

În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului judeţean prezintă anual raportul 

asupra situaţiei gestionării bunurilor care aparțin patrimoniului Județului Alba, la data de 31 

decembrie 2016, astfel: 

 

 A. Domeniul public al Judeţului Alba 

 Potrivit datelor din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2016 în domeniul public al Judeţului 

Alba sunt înregistrate bunuri în valoare de 464.433.021,60 lei, din care: 

a. Construcții neconcesionate = 22.755.880,98 lei; 

b. Terenuri neconcesionate = 7.962.266,02 lei; 

c. Construcții concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. = 91.438.697,61 lei; 

d. Terenuri concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. = 1.455.759,17 lei; 

e. Drumuri şi poduri judeţene = 340.820.417,82 lei. 

 Bunurile concesionate operatorului regional S.C. APA-CTTA S.A. sunt compuse din 

terenuri, clădiri şi construcţii speciale. 

 Pe parcursul anului 2016 s-au înregistrat la domeniul public următoarele: 

 creşteri ale valorii bunurilor în sumă de 20.560.312,96 lei; 

 diminuări de valoare în sumă de 9.878.368,65 lei. 

Principalele mişcări de bunuri din domeniul public în cursul anului 2016 au fost: 

- majorarea valorii de înregistrare în contabilitate a drumului județean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 

107H) - Mesentea - Benic - Întregalde - Mogoș (DJ 107I) cu suma de 11.033.938 lei în urma 

înregistrării procesului verbal de recepție a lucrărilor de consolidare de pe tronsonul II al drumului; 

- majorarea valorii de înregistrare în contabilitate a drumului județean DJ 107: Alba Iulia - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergăul Mare - Vesa - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - 

Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - lim. jud. Mureș cu suma de 3.906.305 lei în în urma 

înregistrării procesului verbal de recepție a lucrărilor de modernizare de pe tronsonul II al drumului; 

- majorarea valorii de înregistrare în contabilitate a Bazei de agrement Blaj cu suma de 2.475.989 lei 

în urma înregistrării procesului verbal de recepție a lucrărilor de amenajare; 

- majorarea cu suma totală de 148.422 lei a valorii de inventar a unor construcții concesionate 

operatorului S.C. APA-CTTA S.A. datorită unor lucrări de modernizare; 

- trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba conform H.C.J. nr. 

105/30.06.2016 a unor construcții concesionate operatorului S.C. APA-CTTA S.A., având o valoare 

cumulată de 4.914.060,43 lei, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora; 

- darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alba conform H.C.J. nr. 39/17.03.2016, a 

spațiului în suprafață utilă de 27,20 mp. situat în clădirea ,,Birou internări" aflat în incinta secției de 

neutrologie și psihiatrie din municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, având o valoare de 7.331,23 

lei; 



- diminuarea valorii de înregistrare în contabilitate a construcțiilor din domeniul public cu suma de 

4.867.311,61 lei rezultată în urma operațiunilor de reevaluare a acestora; 

- diminuarea valorii de înregistrare în contabilitate a terenurilor din domeniul public cu suma de 

89.665,38 lei rezultată în urma operațiunilor de reevaluare a acestora. 

 

B. Domeniul privat al Judeţului Alba 
Potrivit datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 31.12.2016 valoarea totală a bunurilor 

din domeniul privat este de 29.361.630,64 lei, din care: 

 a. Clădiri = 7.532.632,19 lei, din care: 

                         - concesionate/închiriate = 158.236,82 lei; 

 b. Terenuri = 8.573.741,31 lei; 

 c. Mijloace fixe concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. = 6.586.940,81 lei,  

     din care: 

   - Fond I.I.D. = 6.084.412,06 lei; 

   - Sursa Mihoieşti-Câmpeni = 380.176,30 lei; 

   - Sursa Râul Sebeş = 122.352,45 lei; 

 d. Construcții concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. și propuse pentru scoatere din        

                funcțiune și casare = 4.882.119,02 lei; 

 e. Bunuri mobile = 1.786.197,31 lei. 

 

Principalele mişcări de bunuri din domeniul privat în cursul anului 2016 au fost: 

- trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Alba conform H.C.J. nr. 

105/30.06.2016 a unor construcții concesionate operatorului economic S.C. APA-CTTA S.A., având 

o valoare cumulată de 4.914.060,43 lei, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora; 

- achiziție bunuri concesionate operatorului economic S.C. APA-CTTA S.A. din fondul I.I.D., în 

valoare totală de 663.352,80 lei; 

- diminuarea valorii de înregistrare în contabilitate a terenurilor din domeniul privat cu suma de 

56.357,06 lei rezultată în urma operațiunilor de reevaluare a acestora; 

- diminuarea valorii de înregistrare în contabilitate a construcțiilor din domeniul privat cu suma de 

66.964,14 lei rezultată în urma operațiunilor de reevaluare a acestora. 

 

 Referitor la mijloace fixe, obiecte de inventar, alte valori ale administraţiei publice 

judeţene, precizăm: 

  Potrivit Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 570/29.11.2016 prin care s-a 

constituit comisia de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii, s-a procedat la efectuarea acestor operaţiuni, conform normelor legale în vigoare. 

Inventarierea s-a efectuat în perioada 19 decembrie 2016 - 12 ianuarie 2017 şi a avut ca scop 

stabilirea situaţiei reale a patrimoniului Consiliului Judeţean Alba cuprinzând toate elementele 

patrimoniale, precum şi bunurile şi valorile deţinute cu orice titlu, în vederea întocmirii bilanţului 

contabil care trebuie să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului. 

          Constatările s-au înscris în listele de inventariere întocmite de subcomisii la următoarele 

unităţi şi gestiuni: 

            Consiliul Judeţean Alba: 

Au fost inventariate gestiunile: mijloace fixe, active fixe necorporale, obiecte de inventar în 

folosinţă, obiecte de inventar în magazie, active fixe în curs de execuţie, combustibili, lubrifianţi, 

piese de schimb, materiale consumabile în magazie, titluri de participare, alte valori (timbre, bonuri 

valorice carburanţi, etc.), valoarea totală a acestora fiind de 44.148.653,31 lei, neînregistrându-se 

diferenţe între stocul faptic şi cel scriptic. Din această sumă, 9.950.133,18 lei reprezintă valoarea 

acţiunilor deţinute de Consiliul Judeţean Alba la: 

- S.C. Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. = 4.433.210,00 lei; 

- S.C. Apa CTTA Alba S.A. = 2.056.680,00 lei; 

- S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. = 2.737.511,18 lei; 

- S.C. Parcul Industrial Blaj-Alba S.A. = 722.732,00 lei. 



Au fost supuse inventarierii creanţele şi obligaţiile faţă de terţi, disponibilităţile băneşti aflate 

în casieria instituţiei, în conturile de la Trezoreria Alba Iulia şi alte unităţi bancare, precum şi 

soldurile conturilor contabile. 

  Au fost propuse pentru scoatere din uz obiecte de inventar în valoare de 63.243,33 lei. Au 

fost, de asemenea, propuse pentru scoatere din funcțiune și casare, mijloace fixe în valoare de 

147.136,27 lei şi scoaterea din evidenţă a unor active fixe necorporale (licențe soft) în valoare de 

40.231,94 lei.  

           Centrul Militar Judeţean Alba: 
Au fost inventariate gestiunile: mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale de întreţinere, 

electrice şi de curăţenie, consumabile, furnituri de birou, bonuri valorice pentru carburanţi, piese 

auto, lubrifianţi în valoare totală de 486.199,22 lei.  

          Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi faptice. Au fost propuse pentru scoatere 

din funcțiune și casare mijloace fixe în valoare totală de 13.318,58 lei şi scoatere din uz obiecte de 

inventar în valoare totală de 9.936,02 lei. 

 Serviciul Public Salvamont Alba: 

          Au fost inventariate gestiunile: mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale de întreţinere, 

electrice şi de curăţenie, consumabile, furnituri de birou, bonuri valorice pentru carburanţi, 

combustibili solizi (lemne), piese auto  în valoare totală de 1.513.176,03 lei.  

          Nu s-au constatat diferenţe între soldurile scriptice şi faptice. Au fost propuse pentru scoatere 

din uz obiecte de inventar în valoare totală de 114.331,69 lei. 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea" Alba: 

          Au fost inventariate toate mijloacele fixe și obiectele de inventar achiziționate de Consiliul 

Județean Alba și date în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Unirea" Alba  

având o valoare totală de 251.932,08 lei.  

 

 În patrimoniului Consiliului Judeţean Alba există deasemenea, active fixe corporale și 

necorporale, obiecte de inventar și materiale consumabile achiziţionate prin intermediul proiectelor 

cu finanţare europeană nerambursabilă şi puse la dispoziţia acestor proiecte în valoare totală de 

5.928.433,11 lei, după cum urmează: 

- amenajări de terenuri în valoare de 78.441,64 lei; 

- mijloace fixe în valoare totală de 1.921.166,58 lei; 

- active fixe necorporale (programe informatice și licențe soft) în valoare de 293.746,54 lei; 

- alte active fixe necorporale (studii) în valoare de 3.337.083,61 lei; 

- obiecte de inventar în folosinţă în valoare totală de 297.978,90 lei; 

- alte materiale consumabile în valoare de 15,84 lei. 

 

 

 Prin intermediul proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă se desfășoară și 

importante lucrări de investiții, a căror valoare cumulată la data de 31.12.2016 este de 

172.397.662,01 lei, după cum urmează: 

-  învestiții în valoare de 169.820.057,22 lei realizate în cadrul proiectului cu finanțare europeană 

nerambursabilă ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”, din care plăți 

efectuate în anul 2016 în sumă totală de 82.272.747,57 lei; 

-  lucrări de restaurare, reabilitare și refuncționalizare a clădirii Museikon în valoare de 

2.577.604,79 lei, realizate în cadrul proiectului finanțat din granturi SEE ,,Museikon. Un nou 

muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia". 

 

 În anul 2016 s-a continuat activitatea de investiţii privind reabilitarea, consolidarea şi 

modernizarea unor drumurilor judeţene, reabilitarea Palatului Cultural Blaj sau amenajare bază de 

agrement în municipiul Blaj. Au fost realizate studii, expertize, servicii de proiectare și obținere 

acorduri sau avize în vederea reabilitării și refuncționalizării Muzeului Național al Unirii și Sălii 

Unirii din Alba Iulia. Tot în anul 2016, a fost realizat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții ,,construire clădire P+1 pentru gararea tehnicii de intervenție și spații de lucru - ISU 

Alba". 



 După finalizarea operațiunilor privind inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2015 și 

aprobarea procesului verbal de inventariere, în anul 2016 au fost scoase din evidență și casate 

mijloace fixe în valoare totală de 123.783,56 lei și obiecte de inventar în valoare totală de 

170.273,69 lei, aparținând Aparatului propriu al Consiliului Județean Alba, Serviciului Public 

Județean Salvamont Alba și Centrului Militar Județean Alba. 

 Pentru buna desfășurare a activității Consiliului județean Alba, în cursul anului 2016, în 

funcție de necesități s-au achiziționat computere personale, computere portabile și echipamente 

multifuncționale care să înlocuiască bunurile casate sau pe cele uzate fizic sau moral care urmează a 

fi înlocuite treptat.  

 Totodată, au fost achiziționate două autoutilitare Land Rover Defender pentru eficientizarea 

activității Serviciului Public Județean Salvamont Alba. Au fost achiziționate de asemenea, 8 

computere portabile necesare pentru inspecția de prevenire la activitățile executate în teren de către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea" al Județului Alba, precum și o multifuncțională 

laser A3 color necesară pentru prelucrarea automată a documentelor vehiculate la nivelul Inspecției 

de prevenire. 

 În cadrul acordului de cooperare cu  Inspectoratul de Poliție al Județului Alba  pentru 

implementarea Proiectului ,,Eficientizarea și creșterea gradului de operaționalizare a capacităților 

pentru protejarea patrimoniului public și privat pe raza Județului Alba" aprobat prin H.C.J. nr. 

40/17.03.2016, au fost achiziționate computere personale, echipamente multifuncționale și cameră 

de termoviziune, bunuri care au fost acordate sub formă de împrumut de folosință gratuită acestei 

instituții.  

 În vederea implementării Proiectului ,,Creșterea mobilității Postului de Jandarmi Montan 

Șugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba" a fost achiziționată o autoutilitară 

Dacia Duster Laureate 1.5 dci, acordată sub formă de împrumut de folosință gratuită Inspectoratului 

de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu" Alba conform H.C.J. nr. 165/29.10.2015. 

 Deasemenea, Consiliul Județean Alba a transferat bunuri achiziționate prin intermediul unor 

proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă care au fost finalizate către Consiliile locale Abrud, 

Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș și Zlatna, către D.G.A.S.P.C. Alba, pe baza unor hotărâri de aprobare ale 

Consiliului Județean Alba. Au fost transferate astfel de bunuri către Colegiul Tehnic ,,APULUM" și 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu" Alba Iulia, instituții care au fost parteneri în cadrul 

respectivelor proiecte. 

În urma operaţiunilor de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul judeţului Alba, 

reiese faptul că o parte din imobile necesită lucrări de reparaţii pentru îmbunătăţirea stării şi 

funcţionalităţii acestora. 

În limita resurselor financiare existente în bugetele fiecărei instituţii, s-au făcut achiziţii de 

mijloace fixe şi obiecte de inventar în principal pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a 

tuturor instituţiilor.  

 În consecință, informațiile prezentate de comisia de inventariere și consemnate în procesul 

verbal  de  inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în 

patrimoniul Consiliului Judeţean Alba nr. 695 din data de 13.01.2017, indică faptul că inventarierea 

efectuată potrivit normelor legale în vigoare și a procedurii operaționale PO 02-7-03, a fost 

finalizată și materializată fără deficiențe, fără a se constata diferențe între soldurile scriptice și 

faptice, gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al Județului Alba în anul 2016 fiind 

realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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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  

 

 

 

La bunul imobil „Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba, au fost efectuate, în perioada 2014-2016, lucrări  de 

reparații capitale și mansardare.  

Prin Procesul 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, județul Alba valoarea lucrărilor de reparaţii este de 1.266.711,30 lei la 

care se adaugă contravaloarea documentației de avizare a lucrărilor, a proiectului tehnic, precum 

și a avizelor și comisioanelor plătite  Inspectoratului de Stat în Construcții  în valoare de 

252.357,21 lei 

Acest imobil este cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

județului Alba cu o valoare de inventar, conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 41 din 

23 februarie 2017, de 3.020.041,58 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, 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. 114 din 15 martie 2017. 
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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, 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 cu o valoare de inventar, conform Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 41 din 

23 februarie 2017, de 3.020.041,58 lei. 

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 situate administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, valoarea totală a lucrărilor de reparaţii este 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. 

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 3.020.041,58 lei, prevăzută în 

Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 41 din 23 februarie 2017 la valoarea de 3.272.398,79  

lei, ca urmare a cuprinderii în valoarea totală a imobilului mai sus menționat și a contravalorii 

documentației de avizare a lucrărilor, a proiectului tehnic precum și contravaloarea avizelor și a  

comisioanelor plătite Inspectoratului de Stat în Construcții  în sumă totală de 252.357,21 lei. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și 

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

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 

privind gestionarea domeniului public al  judeţului și în condiţiile legii, modificarea în mod 

corespunzător a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al Judeţului Alba. 

 

    

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian Neag 
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  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor de întreținere și reparații 

în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a obiectivului de investiţie 
„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - 

Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - 
Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, obiectiv depus spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA 
PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  

apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2017; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind asumarea de către Consiliul 
Județean Alba a cheltuielilor de întreținere și reparații în perioada de implementare și în perioada 
de monitorizare a investiției: „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus 
- Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - 
Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2; 
 - raportul de specialitate nr. 4678/15 martie 2017 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 
           Luând în considerare adresa nr. 5757/10.03.2017 a Agenției pentru Dezvoltare Regională 
CENTRU, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4387/13 martie 2017; 
   Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a, lit. d și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare;     
 - art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

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.  Consiliul Județean Alba se angajează să suporte din bugetul local al Judeţului 
Alba toate cheltuielile de întreținere și reparații, în perioada de implementare și în perioada de 
monitorizare a obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 
Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea 
Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - 
DN 74 (Cerbu)”, obiectiv depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 



regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte 
nr. POR 2016/6/6.1/2. 
  

 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și 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, Agenției pentru 
Dezvoltare Regională CENTRU şi Direcţiei juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi 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. 115 
Alba Iulia, 15 martie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor 

de întreținere și reparații în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a 
obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus 
- Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - 

Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, 
obiectiv depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-

2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

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

 
 
 

În cadrul  apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiții 6.1 -Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, in 
data de 12 ianuarie 2017, Judeţul Alba a depus cererea de finanțare a proiectului „Modernizare 
drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 
Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 
Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, împreună cu toate anexele, cerere înregistrată 
sub nr. C/AB/2017/6/6.1/2/107/13 ianuarie 2017. 
 Prin lucrările de modernizare propuse se urmărește creșterea gradului de accesibilitate a 
zonelor rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza, creşterea 
portanței drumului județean DJ 107I. 

Prin adresa nr. 5757/10 martie 2017 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în 
urma evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare depuse pentru a fi finanțată în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, a solicitat clarificări necesare continuării 
procesului de verificare a cererii de finanțare, o cerinţă în cadrul acestor clarificări fiind 
asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor de întreținere și reparații, în perioada 
de implementare și în perioada de monitorizare a investiției: „Modernizare drum județean DJ 107 
I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - 
Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni 
- Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, investiție finanțată prin POR 2014-2020. 

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. 115 din 15 martie 2017. 
 
 

PREȘEDINTE, 
Ion  DUMITREL 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția gestionarea patrimoniului 
Direcția Dezvoltare și Bugete 
Nr. 4678 din 15.03.2017 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor 

de întreținere și reparații în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a 
obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus 
- Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - 

Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, 
obiectiv depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-

2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

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

 
În conformitate cu Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul Axei prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea 
de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pot solicita finanțare județele ca 
unități administrativ teritoriale, de sine stătător sau în cadrul unor parteneriate. 

În cadrul  apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
Judeţul Alba a depus cererea de finanțare a proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: 
Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - 
Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium 
Sat - DN 74 (Cerbu)”.  

Drumul judeţean DJ107I în lungime de 78,42 km, are originea în municipiul Aiud şi 
punctul de sfârșit în DN74-Abrud  şi face  legătura între Autostrada Sebeș - Turda, drumul 
național DN 74 şi drumul național DN1 (E81), asigurând conectivitatea la coridoarele de 
transport europene și naționale  cu rețeaua TEN-T. 

Cererea de finanţare depusă pentru a fi finanțată în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020 a trecut de etapa evaluării conformităţii administrative şi eligibilităţii, în 
prezent fiind în etapa evaluării tehnice și financiare. Prin adresa cu nr. 5757/10.03.2017, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4385/13.03.2017, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională CENTRU solicită clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de 
finanțare, o cerinţă în cadrul acestei solicitări fiind asumarea de către Consiliul Județean Alba a 
cheltuielilor de întreținere și reparații în perioada de implementare și în perioada de monitorizare 
a investiției. 

În acest sens se impune asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielile de 
întreținere și reparații în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a obiectivului 
de investiţie. 

Din considerentele şi pentru motivele prezentate mai sus, Direcţia Gestionarea 
Patrimoniului şi Direcția Dezvoltare și Bugete prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre 
înregistrat sub numărul 115 din 15 martie 2017. 

 
Director executiv,                                                         Director executiv, 

                        Ioan BODEA                                                           Marian Florin AITAI 
 

 

Redactat: Monica CRISTEA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Marincaș Ion, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2017; 
Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
judeţean atribuit domnului Marincaș Ion, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor 
și Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

- solicitarea nr. 35/10 martie 2017 a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – 
Filiala Județeană Alba privind validarea în funcția de consilier județean a domnului Marincaș Ion 
declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 
nr. 4366/10 martie 2017; 
 - referattul de specialitate nr. 4703/15 martie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 2605/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 
- Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe; 
 Având în vedere prevederile: 
- art. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi 

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

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului 
Marincaș Ion declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților – Filiala Județeană Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la 
adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba, domnului Marincaș Ion, Direcției juridică și 
relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea implementării 
contractelor și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
                             AVIZAT 
       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
 
 
Înregistrat cu nr. 116 
Alba Iulia,  15 martie 2017      
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  
domnului Marincaș Ion, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și 

Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 
 
 

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

ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 
de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 
2016. 

Având în vedere adresa nr. 2605/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2696/15 februarie 2017, Ordinul 
Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier 
județean al domnului Feneșer Gheorghe, precum și solicitarea nr. 35/10 martie 2017 a Partidului 
Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba privind validarea în funcția de 
consilier județean a domnului Marincaș Ion declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 se 
impune validarea în funcția de consilier județean a domnului Marincaș Ion, declarat supleant pe 
lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din 
data de 5 iunie 2016. 

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 
2016, inițiez proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 
Marincaș Ion declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 116/15 martie 2017. 

 
      
               

PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 
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Nr.  4703/15 martie 2017 
 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
cu privire la validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Marincaș Ion, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 
I. Starea de fapt 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în 

conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 311 și ale art. 33 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al 
consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați 
aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. 

În data de 16 februarie 2017 a fost înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 
cu nr. 2696/15 februarie 2017 adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 2605/15 februarie 
2017, care are atașate Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind 
încetarea mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe și Ordinul 
Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier 
județean al domnului Uțiu Ioan. 

Prin adresa Consiliului Județean Alba nr. 4315/9 martie 2017 am adus starea de fapt la 
cunoștința Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba, comunicând 
totodată și adresa Instituției Prefectului – Județul Alba, precum și cele două ordine ale 
prefectului la care am făcut trimitere mai sus. 

Ulterior, prin adresa nr. 35/10 martie 2017 (înregistrată la registratura Consiliului 
Județean Alba cu nr. 4366/10 martie 2017), Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala 
Județeană Alba a solicitat Consilului Județean Alba „ca în cel mai scurt timp” să procedeze la 
„validarea în funcția de consilieri județeni a domnilor Marincaș Ion și Jidvean Viorel Alin, 
supleanți pe lista de candidați pentru alegerea Consiliului Județean Alba la alegerile locale din 
data de 5 iunie 2016, din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE”. 

Facem precizarea că, prin Memoriul transmis Consiliului Județean Alba de domnii 
Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4250/9 
martie 2017, se învederează faptul că împotriva Ordinelor Prefectului Județului Alba nr. 52 și 
respectiv nr. 53/2017 „s-au promovat acțiuni în contencios administrativ care sunt 
înregistrate pe rolul Tribunalului Județean Alba, sub dosar nr. 1125/107/2017 și 1126/107/2017, 
prin care se solicită suspendarea efectelor acelor administrative unilaterale, până la 
pronunțarea pe fond a instanței de judecată …”. 

 
 II. Procedura 
 În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, (cu 
excepția situației prevăzută la art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali cu modificările și completările ulterioare), consiliului judeţean îi revine sarcina de a 
adopta în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin 
care se ia act de situaţia apărută şi să declare vacant locul consilierului județean în cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 3 coroborat cu art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea 
nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, Prefectul 
Județului Alba a emis Ordinul nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier 
județean al domnului Feneșer Gheorghe. 

Potrivit art. 1 al acestui ordin, se „constată încetarea mandatului consilierului județean 
Feneșer Gheorghe înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul 



consilierului județean”, iar potrivit art. 2 ordinul „devine executoriu de la data comunicării” 
consilierului județean în cauză. 

Nu avem detalii despre data la care acest ordin a fost adus la cunoștința domnului Feneșer 
Gheorghe, însă putem deduce faptul că a luat cunoștință despre ordinul în cauză din memoriul 
transmis Consiliului Județean Alba de domnii Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, înregistrat la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4250/9 martie 2017. 

În acest sens va fi sesizată Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în 
vederea analizei și examinării oportunității validării (raportat la cele prevăzute mai sus), precum 
și legalității alegerii consilierului județean cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 și 
întocmirii Procesului verbal privind propunerea de validare a mandatului de consilier județean 
pentru domnul Marincaș Ion. 

 
III. Reglementări legale aplicabile 
art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările 

și completările ulterioare : 
„Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 
………………………………………. 
h.1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor 

naţionale pe a carei lista a fost ales;” 
art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare :  
   „În cazul prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h1, în termen de 30 de zile de la data sesizării 
partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă 
consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea 
mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi 
declară vacant locul consilierului local sau judeţean”; 

art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

„Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune 
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”. 
    - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

„Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele 
respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor 
ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data 
validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în 
scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din 
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”. 
 
 IV. Propuneri 
 Analizarea oportunității adoptării unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care 
să fie validat, prin votul deschis al consilierilor județeni, mandatul domnului Marincaș Ion 
declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 
nr. 4366/10 martie 2017. 

Prezentul raport de specialitate însoțit de adresa nr. 35/10 martie 2017 a Partidului 
Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba, vor sta la baza inițierii proiectului 
de hotărâre și ulterior, împreună cu procesul verbal care va fi întocmit de către Comisia de 
validare la adoptarea hotărârii de către Consiliului Județean Alba. 
                              

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Jidvean Viorel Alin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2017; 
Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
judeţean atribuit domnului Jidvean Viorel Alin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

- solicitarea nr. 35/10 martie 2017 a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – 
Filiala Județeană Alba privind validarea în funcția de consilier județean a domnului Jidvean 
Viorel Alin declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrată la registratura Consiliului 
Județean Alba cu nr. 4366/10 martie 2017; 
 - referattul de specialitate nr. 4704/15 martie 2017 întocmit de secretarul Județului Alba; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 2605/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 
- Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 privind încetarea 

mandatului de consilier județean al domnului Uțiu Ioan; 
 Având în vedere prevederile: 
- art. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi 

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

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului 
Jidvean Viorel Alin declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la 
adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba, domnului Jidvean Viorel Alin, Direcției 
juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea 
implementării contractelor și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 
                             AVIZAT 
       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        
 
Înregistrat cu nr. 117 
Alba Iulia,  15 martie 2017      



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Jidvean Viorel Alin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 
 

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

ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr 
de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 
2016. 

Având în vedere adresa nr. 2605/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2696/15 februarie 2017, Ordinul 
Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier 
județean al domnului Uțiu Ioan, precum și solicitarea nr. 35/10 martie 2017 a Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba privind validarea în funcția de consilier 
județean a domnului Jidvean Viorel Alin declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 se 
impune validarea în funcția de consilier județean a domnului Jidvean Viorel Alin, declarat 
supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 
2016, inițiez proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 
Marincaș Ion declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 117/15 martie 2017. 

 
      
               

PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.  4704/15 martie 2017 
 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
cu privire la validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Jidvean Viorel Alin, declarat supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 
I. Starea de fapt 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în 

conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 311 și ale art. 33 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al 
consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați 
aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. 

În data de 16 februarie 2017 a fost înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 
cu nr. 2696/15 februarie 2017 adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 2696/15 februarie 
2017, care are atașate Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind 
încetarea mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe și Ordinul 
Prefectului Județului Alba nr. 53/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier 
județean al domnului Uțiu Ioan. 

Prin adresa Consiliului Județean Alba nr. 4315/9 martie 2017 am adus starea de fapt la 
cunoștința Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba, comunicând 
totodată și adresa Instituției Prefectului – Județul Alba, precum și cele două ordine ale 
prefectului la care am făcut trimitere mai sus. 

Ulterior, prin adresa nr. 35/10 martie 2017 (înregistrată la registratura Consiliului 
Județean Alba cu nr. 4366/10 martie 2017), Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala 
Județeană Alba a solicitat Consilului Județean Alba „ca în cel mai scurt timp” să procedeze la 
„validarea în funcția de consilieri județeni a domnilor Marincaș Ion și Jidvean Viorel Alin, 
supleanți pe lista de candidați pentru alegerea Consiliului Județean Alba la alegerile locale din 
data de 5 iunie 2016, din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE”. 

Facem precizarea că, prin Memoriul transmis Consiliului Județean Alba de domnii 
Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4250/9 
martie 2017, se învederează faptul că împotriva Ordinelor Prefectului Județului Alba nr. 52 și 
respectiv nr. 53/2017 „s-au promovat acțiuni în contencios administrativ care sunt 
înregistrate pe rolul Tribunalului Județean Alba, sub dosar nr. 1125/107/2017 și 1126/107/2017, 
prin care se solicită suspendarea efectelor acelor administrative unilaterale, până la 
pronunțarea pe fond a instanței de judecată …”. 

 
 II. Procedura 
 În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, (cu 
excepția situației prevăzută la art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali cu modificările și completările ulterioare), consiliului judeţean îi revine sarcina de a 
adopta în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin 
care se ia act de situaţia apărută şi să declare vacant locul consilierului județean în cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 3 coroborat cu art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea 
nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, Prefectul 
Județului Alba a emis Ordinul nr. 53/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier 
județean al domnului Uțiu Ioan. 

Potrivit art. 1 al acestui ordin, se „constată încetarea mandatului consilierului județean 
Uțiu Ioan înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului 



județean”, iar potrivit art. 2 ordinul „devine executoriu de la data comunicării” consilierului 
județean în cauză. 

Nu avem detalii despre data la care acest ordin a fost adus la cunoștința domnului Uțiu 
Ioan, însă putem deduce faptul că a luat cunoștință despre ordinul în cauză din memoriul 
transmis Consiliului Județean Alba de domnii Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, înregistrat la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4250/9 martie 2017. 

În acest sens va fi sesizată Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în 
vederea analizei și examinării oportunității validării (raportat la cele prevăzute mai sus), precum 
și legalității alegerii consilierului județean cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 și 
întocmirii Procesului verbal privind propunerea de validare a mandatului de consilier județean 
pentru domnul Jidvean Viorel Alin. 

 
III. Reglementări legale aplicabile 
art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările 

și completările ulterioare : 
„Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 
………………………………………. 
h.1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor 

naţionale pe a carei lista a fost ales;” 
art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare :  
   „În cazul prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h1, în termen de 30 de zile de la data sesizării 
partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă 
consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea 
mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi 
declară vacant locul consilierului local sau judeţean”; 

art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

„Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune 
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”. 
    - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

„Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele 
respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor 
ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data 
validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în 
scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din 
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”. 
 
 IV. Propuneri 
 Analizarea oportunității adoptării unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care 
să fie validat, prin votul deschis al consilierilor județeni, mandatul domnului Jidvean Viorel Alin 
declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 
nr. 4366/10 martie 2017. 

Prezentul raport de specialitate însoțit de adresa nr. 35/10 martie 2017 a Partidului 
Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Alba, vor sta la baza inițierii proiectului 
de hotărâre și ulterior, împreună cu procesul verbal care va fi întocmit de către Comisia de 
validare la adoptarea hotărârii de către Consiliului Județean Alba. 
                              

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
Vasile BUMBU 
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