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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil 

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

ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

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

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

de amenajare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului 

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

realizării unor lucrări de amenajare; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

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

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba; 

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

Județul Alba prin Consiliul Județean și Municipiul Blaj, prin Consiliul local, în vederea realizării în comun 

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

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

Alba a modificării prevederilor clauzei 3 și a clauzei 8 din Acordul de asociere nr. 7231/7851/2015, între 

Județul Alba prin Consiliul Județean și municipiul Blaj prin Consiliul Local, în vederea realizării în comun a 

obiectivului „Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”; 

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

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

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază de agrement Blaj - parţial”, 

situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj, ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare, cuprins la 

poziția cu nr. crt. 214 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la 

valoarea 0 lei la valoarea de 2.475.988,66 lei, ca urmare a recepționării  obiectivului de investiții „Amenajare 

baza de agrement în municipiul Blaj”. 

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

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

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

Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al municipiului Blaj; Direcției juridică și 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 

Nr. 36 

Alba Iulia, 23 februarie 2017  



 

8 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba,  

ca urmare a constatării unor diferențe  

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate 

publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a constatării unor 

diferențe; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui 

bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca 

urmare a constatării unor diferențe; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

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

și constituirii dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, proprietate publică a Județului Alba; 

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

modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate public a județului Alba, aflat în administrarea 

Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale; 

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

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare);  

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

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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

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

HOTĂRÂRE 

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

Regina Maria, nr. 6, Alba Iulia”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar 

Județean Alba, de la 1.153.566,78 lei la 1.151.187,59 lei, ca urmare a unor diferențe constatate în minus, în 

urma verificărilor efectuate în teren. 

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

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

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

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Militar Județean Alba, Direcției juridică și relații 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

 Nr. 37                       ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

Alba Iulia, 23 februarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

privată a Județului Alba, concesionate operatorului regional  

Societatea APA CTTA S.A. Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

unor bunuri proprietate privată a Județului Alba, concesionate operatorului regional Societatea APA CTTA 

S.A. Alba; 

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

valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a Județului Alba, concesionate operatorului regional 

Societatea APA CTTA S.A. Alba; 

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile: 

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

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

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

cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Alba și 

aprobarea concesionării acestora către SC APA CTTA SA; 

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

1969-12770/2008. 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare);  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

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

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

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

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; 

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

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii, de către 

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

concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA și identificate în anexa nr. 1 a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare, în condițiile legii,  de către 

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

concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA și identificate în anexa nr. 2 a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se mandatează Operatorul regional Societatea APA CTTA S.A. Alba, să îndeplinească toate 

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

1 și art. 2 din prezenta hotărâre. Sumele rezultate din valorificarea acestora, constituie venit la bugetul 

propriu al Județului Alba. 

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

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 

Societății APA–CTTA S.A Alba; Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, 

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

   

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

            

 

 

Nr. 38 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 38/23 februarie 2017 

 

 

Lista 

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

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

Inventarul proprietății private a Județului Alba, 

care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Calculator Laptop Dell XPS Core 2 

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

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

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

4. Imprimanta Canon IPF700, compusă 

din: buc. 1 15.194,34 15.194,34 

 Plotter CANON IPF 700 A0 large                                              

format printer DYE  1 8.658,84 8.658,84 

 RK Plotter CANON IPF 700 A0 large 

format printer DYE  1 6.535,50 6.535,50 

5. Calculator Laptop Dell Studio 

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

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

TOTAL: 40.436,02 

 

 

      Director executiv                     Director executiv 

                     Ioan BODEA             Marian AITAI 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 38/23 februarie 2017 

 

 

 

 

Lista 

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

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

care vor fi scoase din funcțiune și valorificate prin casare  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Măsuță buc. 2 250,00 500,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Betonieră buc. 1 665,32 665,32 

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

TOTAL: 20.978,28 

 

 

      Director executiv                     Director executiv 

                     Ioan BODEA             Marian AITAI 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însușirea rezultatului reevaluării bunurilor,  

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

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică și 

privată a Județului Alba, la data de 31 octombrie 2016; 

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

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

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

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Județean Alba; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

completată prin O.G. nr. 54/1997; 

- Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimonial instituțiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

Județului Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, 

potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit anexei nr. 2 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

publică și privată a Județului Alba, concesionate Societății Comerciale APA CTTA SA, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Județului Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, 

potrivit anexei nr. 4 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit 

anexei nr. 5 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Alba, înregistrate în contabilitatea Consiliului Județean Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit 

anexei nr. 6 – parte integrată a prezentei hotărâri. 
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Art. 7. Se însușesc valorile de inventar ale bunurilor imobile, proprietate publică a Județului Alba, 

aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit 

anexei nr. 7 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 8 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit 

anexei nr. 9 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit 

anexei nr. 10 – parte integrată a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, 

potrivit anexei nr. 11 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit 

anexei nr. 12 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 13 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit anexei 

nr. 14 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea altor insituții de interes public județean, reevaluate la 31 octombrie 2016, potrivit 

anexei nr. 15 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, reevaluate la 31 

octombrie 2016, potrivit anexei nr. 16 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Alba, Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, Spitalului de 

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

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

Comerciale APA CTTA SA.  

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 39 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 39/23 februarie 2017 sunt 

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  

Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat administrativ în  

comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind  aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea 

Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat administrativ în comuna Cîlnic, satul 

Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba; 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea constituirii dreptului de 

administrare în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat administrativ 

în comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba;  

     - raportul de specialitate nr. 2243/7 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/27 iunie 2013 

privind aprobarea Contractului-cadru de administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu 

gratuit a unor bunuri proprietate publică/privată a Județului Alba, asupra cărora au fost constituite 

drepturi de administrare sau de folosință cu titlu gratuit. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE  

 

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba asupra imobilului „Construcţii administrative şi social culturale cu terenul aferent” 

– construcții și teren aferent în suprafață de 1366 mp, din care construit 218,48 mp., înscris în C.F. nr. 

70154 Cîlnic, nr. cadastral 70154 şi 70154-C1, compus din clădire, cu 10 încăperi, edificată în regim 

S+P+E, cu fundaţie de piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, situat 

administrativ în comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba. 

Art. 2. Predarea - preluarea imobilului și spațiilor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, se 

face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

     PREŞEDINTE,                    CONTRASEMNEAZĂ 

                            ION DUMITREL          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                      Vasile BUMBU       

Nr. 40   

Alba Iulia, 23 februarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

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

bunului imobil „Casă și centrală termică”,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazu, nr. 2, județul Alba, ca urmare a realizării lucrărilor  de reparații și mansardare; 

- raportul de specialitate nr. 2345/9 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- notei contabilă – cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală și 

mansardare” pentru amenajare sediu administrativ al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba; 

- procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1560/7 februarie 2017 înregistrat la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2257/8 februarie 2017 privind lucrarea „Reparație capitală și 

mansardare pentru amenajare sediu administrativ al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba”; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil, situat în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba, ca urmare a realizării lucrărilor de reparații și mansardare, de la 

valoarea de 1753330,28 lei la valoarea de 3020041,58 lei, în urma recepționării lucrării „Reparație 

capitală și mansardare pentru amenajare sediu administrativ al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba”. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

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

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU   

Nr. 41 

Alba Iulia, 23 februarie  2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unor imobile situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 - proprietate privată a Județului Alba și aprobarea 

constituirii dreptului de administrare asupra acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena”Alba, cu destinaţia de sediu  

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unor imobile situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 - proprietate privată a Județului Alba și 

aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena”Alba, cu destinaţia de sediu; 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la încetarea dreptului de administrare 

instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unor 

imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 - proprietate privată a 

Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestor imobile în favoarea 

Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba, cu destinaţia de sediu; 

     - raportul de specialitate nr. 2347/9 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

     - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 6/2014 privind încetarea dreptului de administrare al 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, asupra imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazu nr. 2, proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Copilului Alba asupra acestui imobil; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 111/27 iunie 2013 privind aprobarea Contractului-

cadru de administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate 

publică/privată a Județului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de 

folosință cu titlu gratuit. 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

      - art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra imobilului „Gheretă portar” – construcții și teren 

aferent în suprafață de 591 mp, înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. cadastral 72572 și top. 2006/2, 

2007/2, 2008/1/2 și 1892/2/1/2 și asupra imobilului „Casă și centrală termică” - construcții și teren aferent 

în suprafață de 777 mp, înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 

2009, 1892/2/2 situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba. 

Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba asupra imobilelor identificate astfel: „Gheretă portar” – construcții și teren aferent 

în suprafață de 591 mp, înscris în C.F. nr. 72572 Alba Iulia, cu nr. cadastral 72572 și top. 2006/2, 2007/2, 

2008/1/2 și 1892/2/1/2 și „Casă și centrală termică” - construcții și teren aferent în suprafață de 777 mp, 
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înscris în C.F. nr. 85703 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85703 și nr. top. 2008/2, 2009, 1892/2/2 situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba, cu destinaţia de sediu. 

Art. 3. Predarea – preluarea imobilelor și spațiilor menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta 

hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției juridică și relații publice, 

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

Consiliului Județean Alba.  

 

    

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

Nr. 42 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casă - monument istoric situat în 

municipiul Sebeș, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casă - 

monument istoric situat în municipiul Sebeș, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba; 

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

asupra imobilului casă - monument istoric situat în municipiul Sebeș, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2616/14 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 111/13 februarie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2566/13 februarie 2017. 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

-  

- HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra imobilului 

casă cu teren aferent situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, având ca proprietar pe 

Porumb Teodor şi Porumb Marinela în cotă de 1/1 părţi, imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice 

2015, nr. crt. 542, cod AB-II-m-B-00330, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre, având datele de identificare: CF nr. 83030 

Sebeș, nr. top. 1555.   

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 43 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului Ocna 

Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al orașului 

Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public al 

Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și 

traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - 

Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş 

 

 

           Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin Consiliul 

local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public 

al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public 

al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului 

drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – 

Găbud - limita Județul Mureş; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate orașului 

Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului 

aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului 

Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 

modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – 

Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş; 

- raportul de specialitate nr. 2627/14 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 160/2015 privind 

aprobarea Acordului de asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Orașul Ocna Mureș 

prin Consiliul Local în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru obiectivul de 

interes comun „Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului 

Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent, situate administrativ în orașul Ocna 

Mureș, având datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, din 

domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării 

lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – 

Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Consiliului local al orașului Ocna Mureș, Consiliului 

local al comunei Noşlac, Direcției juridică și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

Nr. 44 

Alba Iulia, 23 februarie 2017  
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 44/23 februarie 2017 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent propus a fi trecut din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și 

din administrarea Consiliului local Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea încadrării în categoria funcțională de drum de interes județean 

 

 

 

Locul unde 

este situat 

drumul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

Caracteristicile bunului 

Orașul Ocna 

Mureș, 

Județul Alba 

Orașul Ocna Mureș, 

Județul Alba 

Județul Alba, 

Consiliul 

Județean Alba 

Str. Mihai Eminescu – parțial, str. Fabricii 

– parțial, DC 248 – parțial 

Origine - destinație: km 0+000 (DJ107D) 

- 3+002 (limită comuna Noșlac); 

Lungimea drumului L=3,002 km; 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate comunei Noșlac prin Consiliul local al comunei Noșlac, 

pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al comunei Noșlac și 

din administrarea Consiliului Local al comunei Noșlac în domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului 

judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – 

Găbud - limita Județul Mureş 

           Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate comunei Noșlac prin Consiliul local 

al comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al 

comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei Noșlac în domeniul public al Județului 

Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului 

judeţean DJ 107G - DJ 107D  (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - 

limita Județul Mureş; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate comunei 

Noșlac prin Consiliul local al comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent 

din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei Noșlac în 

domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării 

lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D  (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – 

Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş; 

- raportul de specialitate nr. 2631/14 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 160/2015 privind 

aprobarea Acordului de asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Orașul Ocna Mureș 

prin Consiliul Local în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru obiectivul de 

interes comun „Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș”;  

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată comunei Noșlac prin Consiliul local al comunei Noșlac, 

pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent situate administrativ în comuna Noșlac, având 

datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, din domeniul public al 

comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei Noșlac în domeniul public al Județului 

Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului 

judeţean DJ 107G - DJ 107D  (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - 

limita Județul Mureş. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 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, Consiliului local al orașului Ocna Mureș, Consiliului 
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local al comunei Noşlac și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

Nr. 45 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 

Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 45/23 februarie 2017 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent propus a fi trecut din domeniul public al comunei Noșlac și din 

administrarea Consiliului local Noșlac, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului județean Alba, în vederea încadrării în categoria funcțională de drum de interes județean 

 

 

Locul unde 

este situat 

drumul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

Caracteristicile bunului 

Comuna Noșlac, 

Județul Alba 

Comuna Noșlac, 

Județul Alba 

Județul Alba, 

Consiliul 

Județean Alba 

DC 248 – parțial 

Origine - destinație: km 3+002 (limita 

oraș Ocna Mureș) - 3+913 (DJ 107G); 

Lungimea drumului L=0,911 km; 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării cotei de  ½ părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ în 

orașul Ocna Mureș, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului 

Local Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 

Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării cotei de  ½ părți asupra unui bun imobil – 

teren situat administrativ  în orașul Ocna Mureș, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din 

administrarea Consiliului Local Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării cotei de  ½ părți asupra 

unui bun imobil – teren situat administrativ  în orașul Ocna Mureș, din domeniul public al Orașului Ocna 

Mureș și din administrarea Consiliului Local Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2700/15 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 13/2017 privind încuviințarea cererii adresate 

Orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unei cote de ½  părți asupra unui teren, din domeniul public 

al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul 

public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului 

„Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș”; 

- Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 17/2017 privind aprobarea 

transmiterii cotei de ½  părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din 

administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului  „Amenajare bază de 

tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș”; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare); 

- art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea cotei de ½ părți asupra bunului imobil - teren înscris în CF 79103 

Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 mp și asupra bunului imobil - teren înscris în 

CF 79104 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în suprafață de 5328 mp, situate administrativ în orașul 

Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea 

Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, potrivit planului de amplasament și delimitare din anexa nr. 1 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la poziţia cu nr. crt. 216, 

având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri; 
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Art. 3. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între 

Orașul Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului Ocna Mureș și Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba.  

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al orașului Ocna Mureș, 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

           

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                               Vasile BUMBU    

 

  

 

 

Nr. 46 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 46/23 februarie 2017  
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28 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 46/23 februarie 2017   

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 2016 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

- lei  - 

Situaţia juridică 

actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

216  Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n. județul 

Alba compus din: 

- Lot. I teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris 

în CF 79103 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79103, în suprafață de 5328 

mp  

- Lotul II teren cu categoria de folosință curți, construcții - înscris în CF 

79104 Ocna Mureș, cu nr. cadastral 79104, în suprafață de 5328 mp 

Cota actuală de proprietate este de ½ în devălmășie în favoarea Județului Alba 

și ½ în devălmășie în favoarea Orașului Ocna Mureș 

2017  Domeniul public 

al Judeţului Alba, 

potrivit Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. …/2017 
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ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea instituirii unei restricții temporare, parțiale,  

de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H:  

Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

          Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unei restricții temporare, parțiale, de 

circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard 

- Gara Şard Ighiu (DN 74); 

    - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unei restricții 

temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos 

- Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74); 

   - raportul de specialitate nr. 2761/16 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

         -  adresa Primăriei Ighiu nr. 1282/8 februarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 2568 din 13 februarie 2017; 

         - adresa Primăriei Cricău nr. 406/2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

2580 din 13 februarie 2017; 

         - solicitarea nr. 2572 din 13 februarie 2017 a Consiliului Județean Alba către Inspectoratul de 

Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

         - avizul  nr. 42714 din 15 februarie 2017al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul 

Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2755 din 16 februarie 

2017;   

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului împreună cu  amendamentul propus în 

timpul dezbaterii în cadrul ședinței ordinare și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f  și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 

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

          - art. 41 și art. 44 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. 1 și alin. 7 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006  cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobă instituirea unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al 

drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 

74), prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și Direcția 

amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului Transporturilor, Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Consiliului local al comunei Cricău, Consiliului 

local al comunei Galda de Jos, Consiliului local al comunei Ighiu, Consiliului local al comunei Sîntimbru, 

Direcției juridică si relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului 

și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          
Nr. 47 

Alba Iulia, 23  februarie 2017  
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 Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 47/23 februarie 2017 

 

 

SECTOR DE DRUM  JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA  

SE INSTITUIE RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, 

 DE CIRCULAȚIE 

 

 

DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

  

de la km 2+375 la km 18+210 pe distanța de 15+835 km  

între intersecția (DN1) Galda de Jos  și  Gara Șard Ighiu (DN74) 

 

Se instituie: 

- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to în perioada 

24 februarie 2017 – 24 februarie 2018, cu excepția riveranilor; 

- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de formă rotundă indicativ 

C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to însoțit de indicatorul 

rutier adițional de formă pătrată indicativ P18 de specificație CU EXCEPȚIA RIVERANILOR; 

- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe drumul județean 

DJ 107H: de la km 2+375 la km 18+210 pe distanța de 15+835 km, între intersecția (DN1) Galda de Jos 

și  Gara Șard Ighiu (DN74), vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al 

Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul 

Poliției Rutiere Alba și  Ministerului Transporturilor; 

- alternative de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate sa respecte restricțiile propuse, 

pot fi: 

 traseul drumului național DN 74 – Alba Iulia – DN 1; 

 DN 74 – Câmpeni – DN 75 – limită judeţul Cluj; 

 

În scopul evitării traficului de tranzit de mare tonaj, cu produse de balastieră/carieră, în municipiul 

Alba Iulia, recomandăm ca şi rute ocolitoare, în funcţie de destinaţie, următorul traseu : 

 DN 74 (Şard) – DE912 (intrare de pe DN 74 în dreptul imobilului cu nr. 534 – Biserica 

Creştină după Evanghelie) – DE964 – DN1. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții  

ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședința ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

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

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

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

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

- raportul de specialitate nr. 2599/14 februarie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 72/27 ianuarie 2017 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 1576/30 ianuarie 2017; 

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

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Teatrului de Păpuși  “Prichindel” Alba Iulia, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 171 din 29 septembrie 2016 și nr. 230 din 29 

noiembrie 2016 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

   

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  48 

Alba Iulia,  23 februarie 2017 

  



 

32 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 48/23 februarie 2017 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL TEATRULUI DE PĂPUȘI "PRICHINDEL" ALBA IULIA 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcției 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

 T O T A L
  28 

 Din care   

1 Contabil șef S 1 

 SERVICIUL ARTISTIC - SCENĂ  1 

2 Șef  serviciu artistic - scenă  S 1 

 COMPARTIMENTUL ARTISTIC  8 

3-6 Actor teatru/ mânuitor păpuși marionete – gradul I                                                 S 4 

7 Actor teatru/ mânuitor păpuși marionete gradul II S 1 

8-10 Actor teatru/ mânuitor păpuși marionete  debutant
 

S 3 

 COMPARTIMENTUL SCENĂ  6 

11 Regizor scenă (culise) – gradul I S 1 

12 Operator lumini - gradul I 
*) 

S 1 

13 Maestru lumini - I M 1 

14 Maestru sunet – I M 1 

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

 COMPARTIMENTUL PRODUCȚIE, APROVIZIONARE, 

ADMINISTRATIV 

  5 

17 Muncitor (tâmplar)- I M 1 

18 Muncitor (croitor)– I M 1 

19 Muncitor – I M 1 

20 Plasator sală M 1 

21 Referent – I M 1 

 COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL  4 

22 Secretar literar – gradul I S 1 

23-24 Impresar artistic – gradul II S 2 

25 Referent de specialitate – gradul III  S 1 

 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, 

JURIDIC 

 3 

26 Inspector de specialitate –gradul I S 1 

27 Referent de specialitate - gradul I S 1 

28 Consilier juridic – gradul II S 1 
*
În cazul în care persoanele, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

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

prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr 2132/2011, Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va 

solicita, în acest sens, modificarea statului de funcţii.     

    

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   
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Anexa nr. 1 la  Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 48/23 februarie 2017 

ORGANIGRAMA   

TEATRULUI  DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL                

                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special postliceal  

din Judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special preuniversitar 

de stat şi învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ special preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Alba, pentru 

anul şcolar 2017- 2018; 

  - raportul de specialitate nr. 2816/16 februarie 2017 al Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, 

socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Văzând: 

  - adresa nr. 547 din 11 ianuarie 2017 a Consiliului Județean Alba - Compartimentul Unităţi de asistenţă 

medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - avizul conform nr. 280/74/16 ianuarie 2017 al Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2619/14 februarie 2017; 

  Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport;  

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului educației, cercetării tineretului și sportului nr. 5573 din 7 octombrie 2011 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat 

(art. 56 , 84, 102-103); 

-  Ordinului ministrului educației, cercetării tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 

- Ordinului ministrului educației naționale nr. 3218 din 21 martie 2014 privind aprobarea 

planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind 

elaborarea acestora; 

 - Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.777 din 22 noiembrie 2016 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

  Art. 1. Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de stat şi 

învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018, conform anexei 

nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Lista instituțiilor din judeţul Alba care beneficiază de finanțare integrală din bugetul 

local al Județului Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete și 

Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, Centrului 

Școlar de Educație Incluzivă Alba, unităților de învățământ menționate în anexa nr. 1, Direcției juridică și relații 
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publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ 

special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

Nr. 49 

Alba Iulia,  23 februarie 2017   

Anexa nr. 1 la la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 49/23 februarie 2017 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special 

preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal şi special postliceal  

din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017 – 2018 

   Nr. 

crt. 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Modalitatea de finanțare din bugetul 

județului Alba 

1 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă  

Alba Iulia 

Finanțare integrală din bugetul  

local al Județului Alba 

2 

Seminarul Teologic „Sf. Simion Ștefan”  

Alba Iulia 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

3 

Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”  

Alba Iulia 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

4 

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”  

Alba Iulia 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

5 

Colegiul Național „Titu Maiorescu”  

Aiud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

6 

Colegiul „Bethlen Gabor”  

Aiud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

7 

Școala Gimnazială „Axente Sever”  

Aiud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

8 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

Ciumbrud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

9 

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”  

Blaj 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

10 

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu”  

Sebeş  

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

11 

Liceul Tehnologic  

Sebeș 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

12 

Liceul „Horea Cloșca și Crișan”  

Abrud 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

13 

Școala Gimnazială  

Cîmpeni 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

14 

Școala Gimnazială „Singidava”  

Cugir 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

15 

Școala Gimnazială „Iosif Pervain”  

Cugir 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

16 

Liceul Teoretic  

Teiuș 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

17 

Liceul „Corneliu Medrea”  

Zlatna 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

18 

Școala Gimnazială  

Gîrbova 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

19 

Școala Gimnazială „Petru Șpan”  

Lupșa 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

20 

Școala Gimnazială  

Stremț 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

21 

Școala Gimnazială  

Șpring 

Finanţare clase integrate de învăţământ 

special/învăţământ la domiciliu 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU  
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Anexa nr. 2 la la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 49/23 februarie 2017 

 

  

Lista instituțiilor din judeţul Alba care beneficiază de finanțare integrală  

din bugetul local al Județului Alba, pentru anul şcolar 2017- 2018 

   Nr. 

crt. 
Instituția 

Modalitatea de finanțare din 

bugetul județului Alba 

1 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Alba 

Finanțare integrală din bugetul local 

al Județului Alba 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului Director al   

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului Director 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei 

nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016; 

- raportul de specialitate nr. 2155/13 februarie 2017 al Compartimentului unități de asistență medicală, 

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

- adresa nr. 603/20 ianuarie 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 1794/1 februarie 2017 ; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 privind 

aprobarea componenței nominale a  Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 - art. 6 și art. 7 alin. 1 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 1434/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 123/28 iulie 2016 în sensul nominalizării doamnei Popa Elisaveta – șef centru la Centru de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos în calitate de membru.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

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

doamnei Popa Elisaveta, Direcţiei juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 50 

Alba Iulia,  23 februarie 2017         
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 146 din 25 august 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016; 

- raportul de specialitate nr. 2156 din 13 februarie 2017 al Compartimentului unități de asistență 

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 146/25 august 2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba; 

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

și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 și art. 91 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 85 şi art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

-  H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2298/2012 privind aprobarea 

Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se modifică art. 1 alin. 3-5 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 

din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. (3) Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este coordonată din 

punct de vedere metodologic, potrivit art. 90
2
 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, de către Comisia superioară, care funcționează în structura Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități. 

    (4) Comisia superioară coordonează metodologic activitatea de evaluare şi încadrare în grad 

şi tip de handicap desfăşurată în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, cu privire 

la: respectarea procedurii de evaluare; respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare; respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 

handicap; respectarea de către structurile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către 

aceasta; punerea în aplicare a deciziilor de respingere cu propunere de efectuare a unei noi evaluări, emise de 

Comisia superioară. 

     (5) În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică a activităţii de evaluare 

şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurate în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de 

evaluare, Comisia superioară: elaborează, după caz, instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării 

unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 

handicap; se autosesizează şi întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate 

de la prevederile legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap; monitorizează activitatea 

de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare complexă şi al 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200
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comisiilor de evaluare, prin colectarea structurată a informaţiilor din cadrul procesului de soluţionare a 

contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora; participă, prin membrii acesteia, atunci când este 

nominalizată, la acţiuni comune de control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a 

persoanelor adulte.” 

Art. II. Se modifică art. 2 alin. 1 și alin. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

 „Art. 2. (1) Constituirea şi componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, cu respectarea prevederilor art. 85 alin. 4 

din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi 

legale în vigoare. 

    (7) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv președintele, au dreptul, potrivit art. 85 alin. 7 din 

Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la o indemnizaţie de şedinţă, 

echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui Consiliului Județean Alba, plata indemnizațiilor urmând să 

fie suportată din bugetul Consiliului Județean Alba.”  

Art. III. Se modifică art. 17 alin. 4-5 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 

din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 17 (4) Dosarul se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul 

personal, asistentul personal profesionist, organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu 

handicap sau, în lipsa acestora de către orice persoană care o reprezintă la registratura primăriei din localitatea 

de domiciliu/reşedinţă sau la registratura Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

   (5) În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, dosarul se depune cu 60 de zile înainte de 

expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.” 

Art. IV. Se modifică art. 34 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 

din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

 „Art. 34 (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate, potrivit art. 87 din Legea 

nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în maximum 30 de zile, de la comunicare, 

la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.” 

Art. V. Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate până la data intrării în vigoare a 

H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap rămân valabile până la sfârșitul 

perioadei de valabilitate. 

Art. VI. În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea 

H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, comisiile de evaluare au obligația să înlocuiască certificatele de încadrare în 

grad și tip de handicap, cu termen de valabilitate permanent, eliberate până la data intrării în vigoare a hotărârii 

de guvern, cu certificate de încadrare în grad de handicap în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. VII. Secretarul Județului Alba prin intermediul directorului general al Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, Direcţiei juridică şi relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                    Vasile BUMBU                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 51 

Alba Iulia,  23 februarie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 51/23 februarie 2017 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

 

                               Nr. ...../......... 

 

 

CERTIFICAT 

de încadrare în grad de handicap 

 

 

   Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, constituită în temeiul Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, evaluând dosarul şi propunerea Serviciului de evaluare complexă a persoanelor 

adulte cu handicap privind pe domnul/doamna ............................................, CNP ............................, având 

domiciliul în ...................................., str. ................................. nr. ....,  

bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul ......., 

  stabileşte următoarele: 

 

  I. Se încadrează în gradul de handicap*: 

  [] uşor; 

  [] mediu; 

  [] accentuat; 

  [] grav 

  [] grav cu asistent personal. 

 

  II. Nu se încadrează în grad de handicap 

  Motivare ................................................................. 

 

  III. Data dobândirii handicapului** ............, documentul ............ 

 

  IV. Valabilitate***:  [] 12 luni   [] 24 luni   [] permanent 

 

  V. Termen de revizuire**** 

 

  []** Prezentul certificat este eliberat în vederea aplicării prevederilor art. 58 şi 59 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare. 

  Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea nr. 

448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit. 

  Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu prevederile 

legislaţiei în vigoare. 

 

        PREŞEDINTE,             Membri,            Secretar, 

           ..................                                                        ...............                                              ............. 

  ............... 

  ............... 

  ............... 

 

* Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare. 

** Se completează, respectiv se marchează cu X, numai pentru persoanele care solicită pensionarea în 

temeiul art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

*** Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare. 

**** Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent. 

 

 

 



 

41 

 

  ANEXA***** 

  la Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..../.......... 
 

 

   Domnul/Doamna .......................... 

CNP ............................, 

domiciliul în ...................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ....., 

statut social******: 

[] fără venit; 

[] cu pensie de urmaş; 

[] cu pensie de invaliditate; 

[] cu pensie de limită de vârstă; 

[] salariat; 

[] altele ......................, 

cod boală 

tip handicap ................... 

 

 

***** Anexa are caracter confidenţial şi nu însoţeşte Certificatul de încadrare în grad de handicap. 

****** Se bifează căsuţa corespunzătoare. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud – Alba Iulia, operatorului de 

transport rutier SC Crivas Lux  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

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

de transport rutier SC Crivas Lux SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - 

Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL; 

- raportul de specialitate nr. 2356 din 9 februarie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  pe traseul 

Aiud - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2008/3 februarie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 223/8 februarie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba; 

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

și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu 

de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

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

de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 februarie 2017-31 decembrie 2018, pe 

traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC  Crivas Lux SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO15484758, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator Olteanu, nr. 1, ap. 1, Judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL, Direcţiei juridică 

şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

 Nr. 52                       ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

Alba Iulia, 23 februarie 2017  



 

43 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sîntimbru, operatorului de 

transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba 

Iulia - Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 2584 din 14 februarie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea nr. 68/1 februarie 2017 a operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

privind eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale  pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 2205/7 februarie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 224/8 februarie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL în vederea 

eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba; 

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

și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu 

de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 februarie 2017-16 februarie 2018, pe traseul 

Alba Iulia - Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de înregistrare 

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

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 
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Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, 

Direcţiei Juridică şi Relații Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 53 

Alba Iulia, 23 februarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 

230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 

61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 2008- 2013, în judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului 

Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 

216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008- 2013, în judeţul Alba, prelungit succesiv prin 

Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 

155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016; 

- raportul de specialitate nr. 2487 din 13 februarie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresele nr. 64/12 ianuarie 2017 și nr. 240/9 februarie 2017 ale Primăriei comunei Ohaba privind 

solicitarea de actualizare a programului de transport județean pe traseul cod 046: Alba Iulia - Ohaba, 

înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 769/16 ianuarie 2017 și nr. 2362/9 februarie 2017;  

- adresa nr. 58/9 februarie 2017 a operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind 

solicitarea de actualizare a programului de transport județean pe traseele cod 044: Alba Iulia - Coșlariu - Blaj, 

cod 049: Vingard-Ghirbom - Alba Iulia, cod 051: Alba Iulia - Blandiana - Acmariu, cod 078: Cugir - Vințu de 

Jos - Alba Iulia, cod 079: Cugir - Săliștea, cod 081: Cugir - Vințu de Jos-Sebeș, cod 083: Sebeș - Daia Română, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu  nr. 2462/10 februarie 2017; 

       Ținând cont de prevederile: 

- art. 15 lit. c d și g și art. 37 lit. b din Regulamentul serviciului de de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69 din 

27 martie 2008; 

       - Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-

2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 

105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016 și 

nr. 115/2016. 

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

și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu 

de afaceri; 

       Având în vedere prevederile: 

       - art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

        - art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 18 alin. 1 lit. d din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 4 lit. e și art. 17 lit. c d și g din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

   Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului 

Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 

216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016, prin modificarea numărului de curse și a 

unor ore din graficele de circulație ale traseelor cod 044: Alba Iulia - Coșlariu - Blaj, cod 049: Vingard-

Ghirbom - Alba Iulia, cod 051: Alba Iulia - Blandiana - Acmariu, cod 078: Cugir -Vințu de Jos - Alba Iulia, 
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cod 079: Cugir - Săliștea, cod 081: Cugir - Vințu de Jos-Sebeș, cod 083: Sebeș - Daia Română și cod 046: Alba 

Iulia - Ohaba (neatribuit în 10 ședințe de atribuire), potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba, Primăriei comunei Ohaba, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

                                                                                                 

                                                                                     

 

 

 

 

 

Nr. 54 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 
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Anexa  la Hotărârea  

                                                                                                                                            Consiliului Județean Alba nr. 54/23 ianuarie  2017     

 

MODIFICARE NUMĂR DE CURSE /ORE DIN GRAFICELE DE CIRCULAȚIE 

 

Nr. 

ofer

- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

planificate 

Capacitat

e 

minimă 

de 

transpor

t 

(locuri) 

Nr. vehicule 

necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediar

ă 

Autog. 

/loc. 

activ

e 

rezer- 

ve 

Dus Întors 

Plecar

e 

Sosire Plecare Sosire 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 17 04

4 

Alba 

Iulia 

Coşlariu Blaj 38 6 23 2 1 05:00 06:10 06:20 07:30 1,2,3,4,5,6 

           07:00 08:10 05:45 06:55 1,2,3,4,5,6 

           10:00 11:10 11:15 12:25 1,2,3,4,5,6 

           12:30 13:40 08:30 09:40 1,2,3,4,5,6,7 

           15:30 16:40 16:45 17:55 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 19:10 14:00 15:10 1,2,3,4,5,6,7 

19 19 04

6 

Alba 

Iulia 

 Ohaba 33 2 10 1  16:30 17:30 - - 5 

           - - 15:00 16:00 7 

20 20 04

9 

Vingard Ghirbom Alba Iulia 29 6 23 2 1 05:20 06:30 07:40 08:50 1,2,3,4,5,6,7 

           06:40 07:50 14:45 15:55 1,2,3,4,5 

           09:15 10:25 11:15 12:25 2 

           13:00 14:10 16:30 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

           17:30 18:40 19:30 20:40 1,2,3,4,5,6,7 

           21:00 22:10 23:30 00:40 1,2,3,4,5 

22 22 05

1 

Alba 

Iulia 

Blandiana Acmariu 28 4 10 1 1 07:20 08:00 05:30 06:10 1,2,3,4,5,6,7 

           13:15 13:55 08:00 08:40 1,2,3,4,5 

           15:45 16:25 14:00 15:40 1,2,3,4,5,6 

           19:20 20:00 18:00 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

26 26 07

8 

Cugir Vinţu de 

Jos 

Alba Iulia 40 16 23 2 1 06:00 06:45 07:00 07:45 1,2,3,4,5 

           06:40 07:25 07:30 08:15 1,2,3,4,5 

           07:00 07:45 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

           08.00 08:45 09:00 09:45 1,2,3,4,5 
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           09:00 09:45 10:00 10:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:00 10:45 11:00 11:45 1,2,3,4,5 

           11:00 11:45 12:00 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

           12:00 12:45 13:00 13:45 1,2,3,4,5 

           13:00 13:45 14:00 14:45 1,2,3,4,5 

           14:00 14:45 15:00 15:45 1,2,3,4,5 

           15:00 15:45 16:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

           16:00 16:45 17:00 17:45 1,2,3,4,5 

           17:00 17:45 18:00 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 18:45 19:00 19:45 1,2,3,4,5 

           19:00 19:45 20:00 20:45 1,2,3,4,5,6,7 

           21:00 21:45 06:00 06:45 1, 2, 3, 4, 5 

26 26 07

9 

Cugir  Săliştea 25 8 23 2  06:40 07:15 06:00 06:35 1,2,3,4,5 

           08:00 08:35 07:15 07:50 1,2,3,4,5 

           12:00 12:35 09:00 09:35 1,2,3,4,5 

           11:55 12:30 07:00 

 

07:35 6,7 

(circulă până 

la UMC II) 

           14:00 14:35 07:15 07:50 1,2,3,4,5 

(in per. 

curs. șc). 

           15:10 15:45 16:05 16:40 1,2,3,4,5 

(circulă până 

la UMC II) 

           17:15 17:40 21:30 22:05 1,2,3,4,5 

  

 

         23:10 23:45 14:00 14:35 1,2,3,4,5 

(circulă până 

la UMC II) 

26 26 08

1 

Cugir Vinţu de 

Jos 

Sebeş 34 7 23 1 1 06:00 06:45 07:00 07:45 1,2,3,4,5 

           08:30 09:15 09:30 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

           10:30 11:15 11:30 12:15 1,2,3,4,5 

           12:30 13:15 13:30 14:15 1,2,3,4,5, 6,7 

           15:15 16:00 16:30 17:15 1,2,3,4,5 6,7 

           17:30 18:15 18:30 19:15 1,2,3,4,5 

           22:00 22:45 23:00 23:45 1,2,3,4,5 

27 27 08

3 

Sebeş  Daia 

Română 

10 19 10 3 1 05:45 06:00 05:30 05:45 1,2,3,4,5 

           06:20 06:35 06:00 06:15 1,2,3,4,5,6 
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           06:50 07:05 06:30 06:45 1,2,3,4,5,6,7 

           07:30 

 

07:45 07:10 07:25 1,2,3,4,5 

(în per. curs. 

şcolare.) 

           08:00 08:15 07:30 07:45 1,2,3,4,5 

           09:00 09:15 08:30 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:00 10:15 09:30 09:45 1,2,3,4,5 

           11:00 11:15 10:30 10:45 1,2,3,4,5 

           12:00 12:15 11:30 11:45 1,2,3,4,5 

           14:00 14:15 13:30 13:45 1,2,3,4,5 

           13:30 13:45 13:00 13:15 1,2,3,4,5 

           14:30 14:45 14:00 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

           15:30 15:45 15:00 15:15 1,2,3,4,5,6 

           16:15 16:30 15:45 16:00 1,2,3,4,5 

           18:00 18:15 17:30 17.45 1,2,3,4,5 

           19:00 19:15 18:30 18:45 1,2,3,4,5 

           20:15 20:30 20:20 20:35 

 

1,2,3,4,5 

( în per.curs. 

şcolare) 

           22:30 22:45 21:30 21:45 1,2,3,4,5 

           23:15 23:30 22:45 23:00 1,2,3,4,5 

NOTA: modificările sunt reprezentate boldit și subliniat. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna 

Mureş”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi 

agrement în oraşul Ocna Mureş”; 

 - raportul de specialitate nr. 2058 din 6 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea programului Alba – România 100, Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridică şi 

relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice 

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

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

- Ordinului nr. 863/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor pentru 

aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de 

intervenții”; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” astfel cum este prevăzut în 

anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare 

bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”astfel cum sunt prevăzuţi în anexa nr. 2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, oraşului Ocna Mureş,  Direcției juridică şi relații 

publice, Direcţiei  gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru 

implementarea programului Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

Nr. 55 

Alba Iulia, 23 februarie 2017  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 55 din 23 februarie 2017 

 

 

 
                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 55 din 23 februarie 2017 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

,,AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ŞI AGREMENT ÎN ORAŞUL OCNA MUREŞ” 

 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în Oraşul 

Ocna Mureş”. 

2. Proiectant: S.C. SPIRICOM SRL București 

3. Beneficiarul obiectivului: JUDEȚUL ALBA, ORAȘUL OCNA MUREȘ 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, orașul Ocna Mures, strada Fabricii, f.n.; 

5.   Indicatori tehnico - economici:  

- valoarea totală a investiţiei este de 37.879.718 lei cu TVA inclus, din care C+M este 29.395.038lei.  

- valoarea dotarilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei; 

- durata de execuţie a obiectivului: 30 luni; 

- suprafața teren =10656 mp; 

- suprafața construită = 4654 mp; 

- suprafața desfășurată = 6754 mp; 

- suprafața bazine exterioare = 1721,75mp; 

- suprafața terase, platforme = 3358 mp; 

- suprafata spații verzi =922,25 mp (din care pe 653 mp se vor planta arbuști - tufișuri) 

- P.O.T. =43.7% C.U.T.=0.64 

6.   Finanţarea investiţiei: bugetul local alocat Consiliului Judeţean Alba respectiv bugetul local alocat 

Consiliului Local Ocna Mures. 

 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE care va fi încheiat între Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş pentru 

realizarea în comun a obiectivului: ,, Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş” 

 

     Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE care va fi încheiat între 

județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al Oraşului Ocna 

Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE 

care va fi încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul 

Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: „Staţiune balneo - climaterică 

Ocna Mureş”; 

 - raportul de specialitate nr. 2057 din 6 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea programului Alba – România 100, Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridică şi 

relații publice; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Parlamentului României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii 

Guvernului - Anexa nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2014 pentru aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare 

a Judeţului Alba pentru perioada 2014-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 188 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea 

documentaţiei ,, Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 13 din 26 ianuarie 2017 privind încuviințarea cererii 

adresate Orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unei cote de ½ părți asupra unui teren, din domeniul 

public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în 

domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării obiectivului  ,,Amenajare bază de tratament şi 

agrement în Oraşul Ocna Mureş; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. d, art. 91 alin. 6 lit a și lit. c din Legea 215/2001 a 

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

- H.G. nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă ACORDUL DE ASOCIERE care va fi încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş ȋn vederea realizării în 

comun a obiectivului „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”, potrivit anexei - parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Serviciul pentru implementarea programului 

Alba – România 100 și Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, oraşului Ocna Mureş, Direcției juridică şi relații 

publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru 

implementarea programului Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU        
Nr. 56 

Alba Iulia, 23 februarie 2017  
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                                                            Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 56 din 23 februarie 2017  

 

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                               Oraşul Ocna Mureş 

Consiliul Judeţean                                                                                            Consiliul Local  

Nr……..….….                                                                                                    Nr…………….. 

 

ACORD DE ASOCIERE  

 

 ART. I. Părţile  

  I.1. ORAŞUL OCNA MUREŞ, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA 

MUREŞ  cu sediul în localitatea Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, județul Alba, reprezentat prin dl. 

primar - Vinţeler Silviu, în calitate de asociat administrator 

şi  

  I.2. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte Ion 

Dumitrel, în calitate de asociat participant 

 au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii:  

 

 ART. II. Obiectul acordului 

  II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor 

interese comune, respectiv pentru realizarea obiectivului „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”, 

cu următoarele componente: 

  II.1.1. Realizarea investiției „Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul 

Ocna Mureş”, pe terenul în suprafaţă totală de 10656 mp. situat administrativ la adresa str. Fabricii, f.n., 

Ocna Mureş, județul Alba; 

  II.1.2. Dotarea bazei de tratament și agrement; 

  II.1.3. Realizarea structurii de administrare a bazei de tratament și agrement; 

  II.1.4. Administrarea bazei; 

  II.1.5. Demersuri pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca stațiune balneo 

- climaterică; 

  ART. III. Valoarea acordului  

  III.1. Valoarea obiectivului „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş” este compusă 

din: 

III.1.1. Valoarea investiției „Amenajare bază de tratament şi agrement în Oraşul 

Ocna Mureş”este de 37.879.718 lei, din care C+M în valoare de 29.395.038 lei.  

 III.1.2. Valoarea  dotărilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei; 

III.1.3. Costurile privind realizarea structurii de administrare a bazei de tratament și 

agrement, costuri stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile 

legale în vigoare la momentul realizării componentei „Realizare structura de administrare a bazei de 

agrement”  vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de asociere; 

III.1.4. Costurile de administrare a bazei de tratament și agrement, costuri stabilite 

potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul 

realizării componentei „Administrare bază” vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de 

asociere; 

 

 ART. IV. Durata acordului 

  Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare de la 

data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cel târziu la 30 aprilie 2017, cu posibilitatea 

prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

ART.V.  Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR ORAŞUL 

OCNA MUREŞ: 

 V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției/obiectivului „Amenajare bază de 

tratament şi agrement în Oraşul Ocna Mureş”   

1.) Suportă din bugetul propriu al oraşului Ocna Mureş contravaloarea a ½ din cheltuielile totale 

aferente realizării investiţiei; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

3.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra obiectivului „Amenajare bază de tratament şi agrement în 

Oraşul Ocna Mureş”; 
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4.) Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor; 

5.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

6.) Urmărește şi răspunde pentru încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 

7.) Urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ;  

8.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi 

juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.); 

9.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite de 

ambele părţi înainte de angajarea lor; 

10.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean 

Alba; 

11.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi 

furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date solicitate cu privire la 

realizarea obiectivului; 

12.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare şi finale 

(conform modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, copie 

situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte; 

13.) Se obligă, după efectuarea recepţiei la finalizarea lucrărilor de investiţie aferente bazei de 

agrement, să întreţină şi să asigure funcţionarea acesteia, sens în care va elabora un regulament aprobat de 

părţi prin hotărâre; 

14.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate. 

V.1.2. Drepturile și obligații privind dotarea bazei de tratament și agrement 
1.) Se obligă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente bazei de tratament şi agrement, să 

evalueze, să actualizeze lista privind dotarea bazei şi să o transmită spre aprobare Consiliului Judeţean 

Alba; 

2.) Suportă din bugetul propriu al oraşului Ocna Mureş contravaloarea a ½ din cheltuielile totale 

aferente dotării bazei; 

3.) După dotarea bazei, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de proprietate în 

cotă de ½  în devălmăşie, asupra obiectivului „Amenajare bază de tratament şi agrement în Oraşul Ocna 

Mureş” cu dotările aferente; 

4.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările de furnizare de produse/servicii/ lucrări; 

5.) Urmărește livrarea produselor/serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele de timp 

stabilite; 

6.) Urmăreşte respectarea cerinţelor calitative și cantitative la dotările achiziționate;  

7.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi 

juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor/servicii executate etc.); 

8.) Efectuează recepţia dotărilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba; 

9.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare şi finale 

(conform modelului anexat prezentului acord), însoţite de documentele justificative aferente (copie 

factură fiscală, certificat de conformitate, proces verbal de recepție, etc.) cu încadrarea în termenele 

prevăzute în contracte. 

 

   

V.1.3. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a bazei de 

tratament și agrement 

Stabileşte tipul și forma structurii de administrare a bazei de tratament şi agrement în concordanță 

cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a Consiliului Local al 

Oraşului Ocna Mureş. 

V.1.4. Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea bazei 

1.) Se obligă ca veniturile obţinute din utilizarea cotei de ½ ce îi revine din zona de tratament şi 

agrement realizată în baza prezentului acord, precum şi a cotei de ½ din zona de tratament și agrement 

transmisă în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş de către Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, să fie folosite integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi 

dezvoltare a acestei zone; 

2.) Se obligă ca exploatarea bazei să se facă în condiții de eficiență și siguranță cu respectarea 

tuturor prevederilor legale privind modul de funcţionare și exploatare a bazelor de tratament şi agrement. 

V.1.5. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Staţiunii balneo - climaterice Ocna Mureş 

Iniţiază și susţine demersurile pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca stațiune 

balneo - climaterică în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării și 

funcţionalizării obiectivului. 

 

V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT JUDEŢUL ALBA 
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V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției „Amenajare bază de tratament şi 

agrement în oraşul Ocna Mureş”   

1.) Suportă din bugetul Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale aferente 

realizării obiectivului; 

2.) Asigură suport în realizarea managementului obiectivului în toate etapele de execuţie, sens în 

care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: urmărirea modului de execuţie a lucrărilor, prin 

verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric, respectiv 

concordanţa cu oferta adjudecată;  

3.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în 

comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de 

recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor; 

4.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

5.) Asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare şi finale; 

6.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½ în devălmăşie, asupra investiţiei „Amenajare bază de tratament şi agrement în 

oraşul Ocna Mureş”. 

V.2.2. Drepturile și obligații privind dotarea bazei de tratament și agrement 

1.) Aprobă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente bazei de tratament şi agrement, lista 

privind dotarea bazei; 

2.) Suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba contravaloarea a cotei de ½ din cheltuielile 

totale aferente dotării bazei; 

3.) După dotarea bazei, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de proprietate în 

cotă de ½  în devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei „Amenajare bază de tratament şi agrement 

în Oraşul Ocna Mureş”; 

4.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în 

comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de 

recepţie privind  dotarea bazei; 

5.) Verifică livrarea produselor /serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele de timp 

stabilite; 

6.) Verifică respectarea cerinţelor calitative si cantitative la dotările achiziționate;  

7.) Verifică respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi 

juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.). 

 

 

V.2.3. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a bazei de 

tratament și agrement 

Stabileşte, de comun acord, tipul și forma structurii de administrare a bazei de tratament în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba.  

V.2.4. Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea bazei 
1.) Se obligă să transmită în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş  dreptul de 

utilizarea cotei  de ½ din zona de tratament şi agrement realizată în baza prezentului acord; 

2.) Acordă dreptul de utilizare a veniturilor rezultate din utilizarea cotei de ½ din zona de 

tratament şi agrement transmisă în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş obţinute şi 

urmăreşte ca acestea să fie folosite integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere, 

funcţionare şi dezvoltare a acestei zone; 

3.) Se obligă ca exploatarea bazei să se facă în condiţii de eficiență și siguranță cu respectarea 

tuturor prevederilor legale privind modul de funcționare și exploatare a bazelor de tratament şi agrement.

  

V.2.5. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Staţiunii balneo - climaterice Ocna Mureş 

Susţine demersurile pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca stațiune balneo - 

climaterică în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării și funcţionalizării 

obiectivului. 

ART. VI.  Coordonarea acordului de asociere 
 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două autorități 

administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul Orașului Ocna Mureș și Președintele 

Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui regulament de organizare și 

funcționare propriu. 

ART. VII. Răspunderea asociaţilor 

 VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi şi 

obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 
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 VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată părții 

în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor acordului.  În cazul 

în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un prejudiciu, partea prejudiciată are 

dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, conform normelor legale in 

vigoare.  

ART. VIII.  Încetarea acordului de asociere 

 VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit (…….……………2027), dacă 

nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării duratei  

acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate cu 

prevederile art. VII.2 din prezentul acord; 

 VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau a 

obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

ART. IX.  Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale autorităţilor 

deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

ART. X Forţa majoră 

 X.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de 

voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile 

să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

 X.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, 

în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra 

efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 

apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de 

Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

 X.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 X.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere 

despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 

ART. XI. Soluţionarea litigiilor  

 XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

 XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti de drept comun  competente.  

 

ART. XII. Dispoziţii finale 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi………………………………., în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul 

pentru fiecare din părţi.  

 

 ASOCIAT ADMINISTRATOR    ASOCIAT PARTENER 

     Oraşul Ocna Mureş, prin                     Județul Alba, prin 

 Consiliul local Ocna Mureș     Consiliul Județean Alba 

 

      PRIMAR,                PREŞEDINTE, 

         Vinţeler Silviu                   Ion Dumitrel 

  

                Director economic,         Director executiv,  

                           Aitai Florin Marian  

                   

Secretarul Orașului,      Director executiv, 

   Nicușor Pandor          Liliana Negruț 

 

         CFP        CFP 

       Avizat, Consilier Juridic                                                        Avizat, Consilier Juridic 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,  

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului” 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia 

„Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”;   

 -  raportul de specialitate nr. 1809 din 1 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 84 din data de 1 februarie 2017 a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Valea 

Ampoiului - Valea Mureşului”, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1815/1 

februarie 2017, privind solicitarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia 

„Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri; 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea nr. 

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

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”. 

Art. 2. Se desemnează doamna Rus Gabriela Nicoleta cetăţean român, cu domiciliul în municipiul 

Alba Iulia, str. Siretului, nr. 38, judeţul Alba, posesor al C.I. seria AX  nr. 643446, CNP 2780709200011, 

reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de 

Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”. 

           Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

Actul de aderare la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului”. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociației „Grupul de Acțiune Locală Valea 

Ampoiului - Valea Mureşului”, doamnei Rus Gabriela Nicoleta, Direcției juridică și relații publice și 

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

         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU   
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Alba Iulia,  23 februarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,  

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului” 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”;   

   - raportul de specialitate nr. 2290 din 8 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  adresa nr. 4 din data de 6 februarie 2017 a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Drumul 

Iancului”, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2145 din 8 februarie 2017, privind 

solicitarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia  „Grupul de Acțiune Locală 

Drumul Iancului”; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri; 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea nr. 

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

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală Drumul Iancului”. 

 Art. 2. Se desemnează domnul Olariu Ioan Ştefan, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul 

Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 22, judeţul Alba, posesor al C.I. seria AX  nr. 331506, CNP 

1761213323951 reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a 

Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”. 

           Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

Actul de aderare la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”.  

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociației „Grupul de Acțiune Locală Drumul 

Iancului”, domnului Olariu Ioan Ștefan, Direcției juridică și relații publice și Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,  

la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu” 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”;   

 -  raportul de specialitate nr. 2291 din data de 8 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 13 din data de 6 februarie 2017 a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală Ţara 

Secaşelor Alba - Sibiu”, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2143/6 februarie 

2017, privind solicitarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri; 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea nr. 

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

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”. 

Art. 2. Se desemnează doamna Rus Gabriela Nicoleta cetăţean român, cu domiciliul în municipiul 

Alba Iulia, str. Siretului, nr. 38, judeţul Alba, posesor al C.I. seria AX  nr. 643446, CNP 2780709200011, 

reprezentant al Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de 

Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu”. 

           Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

Actul de aderare la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba-Sibiu”. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ţara 

Secaşelor Alba-Sibiu”, doamnei Rus Gabriela Nicoleta, Direcției juridică și relații publice și Direcției 

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

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 59 

Alba Iulia,  23 februarie 2017  

http://www.cjalba.ro/


 
61 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind 

aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei 

Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 -    proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 

constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe 

Târnave”;   

- raportul de specialitate nr. 1905 din 2 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/24 iunie 2010 

privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”;   

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea nr. 

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

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind 

aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei 

Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”, se modifică urmând a avea următorul cuprins:  

 „Art. 2 Se desemnează doamna Dana GĂISEANU - inspector de specialitate la Direcția 

dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în calitate de reprezentant al Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”. ” 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcția dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş 

şi pe Târnave”, doamnei Dana GĂISEANU, Direcției juridică și relații publice și Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

     PREŞEDINTE,                       CONTRASEMNEAZĂ 

                            ION DUMITREL               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                          Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 2009 privind 

aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul de Acțiune 

Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare” 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 -    proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

24/27 februarie 2009 privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 2009 privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi 

Muntele Mare”;   

- raportul de specialitate nr. 1903 din 2 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 2009 

privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri;   

Având în vedere prevederile:  

- art. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c  din Legea nr. 

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

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 2009 

privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul de 

Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”, se modifică, urmând a avea următorul 

cuprins:  

 „Art. 2 Se desemnează doamna Adina Cornelia BÎTIU TUHUȚ - inspector superior la Direcția 

dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în calitate de reprezentant al Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi 

Muntele Mare”. ” 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcția dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală din Munţii 

Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”, doamnei Adina Cornelia BÎTIU TUHUȚ, Direcției juridică și 

relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 

manifestărilor științifice din anul 2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere 

între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 

vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017; 

    - raportul de specialitate comun nr. 2606/14 februarie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Alba; 

  - adresa nr. 2304/3 februarie 2017 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2107/6 februarie 2017;  

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

strategii și de  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport; 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice 

din anul 2017, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 65000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), Universității „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2017, a manifestărilor științifice prevăzute în anexa nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 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, Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 62 

Alba Iulia, 23 februarie 2017  

http://www.cjalba.ro/


 
64 

Anexa nr. 1 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 62/23 februarie 2017 

 

           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba          Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar RO08TREZ24A675000203030X deschis 

la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de 

asociat, pe de o parte, şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel Bethlen,  

nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO47TREZ002504504601X000270 deschis la Trezoreria 

Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul prof. univ. dr. Daniel - Valer BREAZ – rector, în calitate de 

asociat, pe de altă parte, convin următoarele: 

 

INTRODUCERE 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept privat, 

fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării științifice regionale. 

 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, își propune 

să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele a XI-a și a XII-a, cât 

și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul universității, precum și din 

țară și străinătate. 

 C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, își 

propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice. 

 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea organizării in 

condiţii optime a manifestărilor științifice. 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2017, la Alba Iulia, a 

manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific şi academic al 

Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de interes 

public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr mare de 

elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul universității, precum și din 

țară și străinătate.  

 

ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin hotărâre de către  

Consiliul Județean Alba și expiră la data de 20 decembrie 2017. 

 

ARTICOLUL 3 – SURSA FONDURILOR 

(1) Bugetul estimativ al acestor manifestări științifice este de 128617 lei. Fondurile necesare 

finanțării acestor manifestări științifice provin din:  

► Contribuția Județului Alba  

► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția Județului Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 65000 lei. 

(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și a altor surse, provenite din donații 

și sponsorizări, este în cuantum de 63617 lei.  

 

ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi revine, 

prin alocarea sumei de 65000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor științifice, în contul Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, conform programului manifestărilor prevăzut în anexă.   
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(2) Din contribuția Județului Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru conferințe, 

simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și tipăriturile aferente acestora, 

precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  

 

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 65000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în conformitate 

cu prevederile art. 4 al prezentului acord. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor 

științifice;  

 solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite în buget; 

 își asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor manifestări; 

 efectuează plata tuturor sumelor prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu respectarea 

prevederilor legale în domeniu; 

 suportă integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

 prezintă Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele justificative care să 

reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 al prezentului 

acord și anexă. 

 restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în neconformitate cu 

prevederile prezentului Acord. 

 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va informa 

partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui asemenea 

conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu 

cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a acordului se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va intra în 

vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 

 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul acord deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l execute întocmai și 

cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Acord. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre 

părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată părții în 

culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor 

acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un prejudiciu, 

partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, 

conform normelor legale în vigoare. 

 

ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 20 decembrie 2017, dacă nu s-a 

convenit anterior acestei date prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

(2) Prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior expirării duratei acordului, ca urmare a 

constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din 

prezentul acord; 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

(4) În alte cazuri prevăzute de lege. 

 

ARTICOLUL 10 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de 

voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile 

să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, 

în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra 
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efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 

apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de 

Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de lege. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere 

despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 

ARTICOLUL 11 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 

 

 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 4 (patru) 

exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

 

 

       Judeţul Alba, prin                                                         Universitatea „1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                             Alba Iulia                          

                        

             Președinte,                                                                                         Rector, 

       Ion DUMITREL                                                          Prof. Univ. Dr. Daniel-Valer Breaz                                                                    

 

     Director executiv, 

 Marian Florin AITAI 

      

   Director executiv,  

      Ioan Bodea          

 

     Vizat C.F.P.      

         

 Consilier juridic        
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 62/23 februarie 2017 

 

Manifestări științifice organizate de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în anul 2017 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

manifestării 
Titlul manifestării Descriere manifestare 

Categorii 

cheltuieli 

eligibile din 

finanțarea 

nerambursabilă 

CJ Alba 

Finanțare 

nerambursabil

ă   Consiliul 

Județean Alba 

(lei) 

Finanțare 

Universitate

a 

„1 

Decembrie  

1918” Alba 

Iulia + 

Alte surse de 

finanțare 

(lei) 

Total 

Buget 

estimat 

(lei) 

1 

martie –

aprilie 

Atelier de traduceri 

pentru studenți și 

elevi 

Concurs de traduceri literare și de specialitate 

pentru studenți și elevi, organizat de 

Departamentul de Filologie al Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

Este un concurs anual cu premii la care participă 

atât studenți din universitățile din țară, cât și elevi 

din județul Alba și din alte județe, precum 

Hunedoara sau Vâlcea. 

De asemenea, vor avea loc ateliere de traduceri, 

întâlniri cu scriitori și traducători, festivitatea de 

premiere, precum și alte activități studențești 

(vizitarea Cetății, seară culturală) 

- Materiale  

- Tipărituri 

2500 2540 5040 

2 

mai 

 

Sesiune de 

comunicări 

științifice ale 

studenților și 

studenților 

masteranzi 

Conferința este organizată de Departamentul de 

Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

în cooperare cu Asociaţia JUS Alba. Conferinţa 

are o periodicitate anuală, devenind o manifestare 

ştiinţifică de referinţă a vieţii universitare juridice.  

Conferinţa reprezintă o platformă de dezbateri, 

care se bucură de participarea studenților 

facultăților de drept ai universităților din Piteşti, 

Tîrgu Mureş, Sibiu, Cluj și alte centre universitare 

- Materiale  

- Tipărituri 

 

800 1700 2500 
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3 

mai Sesiunea de 

comunicări 

ştiinţifice a 

studenţilor  “In 

Extenso” 

Conferința, aflată la a XVII-a ediţie, este 

organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice din 

cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia. Conferința are în vedere dezvoltarea 

implicării studenţilor de la nivel licenţă, master şi 

doctorat, urmărind şi atragerea elevilor spre 

colaborarea cu mediul universitar. În acelaşi timp, 

sesiunea studenţească are şi o componentă 

internaţională, prin atragerea studenţilor Erasmus 

+ printre participanţi, precum şi atragerea unor 

cadre didactice de la Universitatea din Pila 

(Polonia) în comitetul ştiinţific al manifestării. 

- Materiale  

- Tipărituri 

4500 4500 9000 

4 

mai ARS LITURGICA. 

From the icon glory 

to the images of 

(post)modernity – 

de la imaginea 

slavei la imaginea 

idolilor 

modernității  

Simpozion internațional,  organizat  în cadrul 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

prin Facultatea de Teologie. 

Este dedicat rolului pe care îl joacă icoana într-o 

societate secularizată, de la imaginea slavei la 

imaginea idolilor modernităţii, simpozion cu tema 

Ars Liturgica. From the image of glory to the 

images of the idols of modernity. 

- Materiale  

- Tipărituri 

4498 4107 8605 

5 

mai 

 

Sport și societate. 

Concepte și 

tendințe actuale: 

1. Activitățile fizice 

în realitatea 

societății 

contemporane 

2. Kinetoterapie și 

terapii alternative 

Conferința națională „Sport și societate. Concepte 

și tendințe actuale”, organizată de către 

Departamentul de Educație Fizica și Sport din 

cadrul Facultății de Drept si Științe Sociale, va 

avea drept scop principal reunirea specialiștilor de 

pe teritoriul national, atât din domeniul educație 

fizica și sport, cât și pe cei implicați in 

kinetoterapie și terapii alternative.  

- Materiale  

- Tipărituri, 

ISBN 

950 450 1400 

6 

mai 

 

Conferința 

națională  

„Didactica -tradiție, 

actualitate, 

perspective” ediția 

a III-a 

Conferința națională „Didactica – tradiție, 

actualitate, perspective”, ediția a III-a,  este un 

forum de dezbatere a noilor orientări în didactica 

generală și aplicată, o analiză critică a practicilor 

educaționale, reunind specialiști în educație din 

mai multe universități din Romania și din alte 

țări, alături de practicieni (profesori din 

învățământul preuniversitar din județul Alba și nu 

numai).  

Lucrările conferinței se încadrează în următoarele 

teme generale: Didactica generală; Didactica ariei 

curriculare Limbă şi comunicare; Didactica ariilor 

- Materiale  

- Tipărituri 

1200 0 1200 
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curriculare Matematică - Știinţe şi Tehnologii; 

Didactica ariei curriculare Om şi societate; 

Didactica ariei curriculare Arte; Didactica 

învăţământului primar şi preşcolar.  

O selecție a lucrărilor prezentate la conferință va 

fi publicată în cadrul unui volum cu titlul 

conferinței (editat de Editura Didactică și 

Pedagogică R. A. București).    

7 

mai International UAB 

– BENA 

Conference 

Environmental 

Engineering and 

Sustainable 

Development 

Conferința internațională aflată la a VI-a ediție, 

este organizată sub patronajul Asociaţiei 

Balcanice a Mediului (B.EN.A), Grecia ce 

reunește specialiști din peste 15 țări ale lumii.  

Comitetul științific al conferinței este format din 

specialiști de înaltă anvergură din: Albania, 

Armenia, Bulgaria, Croația, Cehia, Georgia, 

Grecia, Macedonia, Italia, Moldova, Muntenegru, 

Norvegia, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, 

Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii.  

În cadrul acestei ediții a conferinței se va aloca un 

spațiu pentru work-shop-ul „Agenda 2030, food 

issue and European integration” organizat de 

Simone Cesaretti Foundation, participanții 

primind certificate de participare din partea 

organizatorilor. 

- Materiale  

- Tipărituri 

5000 5000 10000 

8 

iunie Dialogul culturilor 

între tradiție și 

modernitate 

Conferința internațională,  organizată de Centrul 

de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural, 

Departamentul de Filologie din cadrul Facultății 

de Istorie și Filologie a Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, se află la cea de-

a XIX-a ediție.  

Este o ediție aniversară, în 2017 împlinindu-se 25 

de ani de la înființarea domeniului Filologie la 

Alba Iulia.  

Conferința se adresează cadrelor universitare, 

cercetătorilor din domeniul științelor umaniste și 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

din România și din străinătate, cărora le 

propunem, în acest an, următoarele axe tematice: 

Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în 

spaţiul european, în sincronie şi diacronie; Studii 

culturale; Discurs, limbaj, comunicare; Didactica 

- Materiale  

- Tipărituri 

1500 0 1500 
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disciplinelor filologice: perspective moderne în 

învăţământul preuniversitar şi universitar. 

Lucrările se vor publica în „Annales Universitatis 

Apulensis. Series Philologica” (ISSN 1582-5523) 

9 

iunie CLIE-2017 

(Conference on 

Linguistic and 

Intercultural 

Education) 

Conferința internațională este un forum de 

dezbateri academice și o platformă de diseminare 

a rezultatelor cercetărilor celor mai inovatoare din 

sfera legăturii indisolubile dintre limbă și cultură, 

a necesității înțelegerii și acceptării diversității și 

alterității la nivel global.  

Participanți sunt din Bosnia și Herțegovina, 

Bulgaria, Coreea de Sud, Franța, Grecia, Italia, 

Muntenegru, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, 

Serbia, Ungaria, precum și 29 de participanți din 8 

universități din România și de la Institutul de 

Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al 

Academiei Române. 

- Tipărituri 1600 0 1600 

10 

iunie – iulie Improving 

Intercultural 

Business Skills 

(Școală de vară) 

Școală de vară organizată de Facultatea de Științe 

Economice din cadrul Universității „1 decembrie 

1918” Alba Iulia, în parteneriat cu Universitatea 

John Nasbit din Belgrad - Serbia, se va desfășura 

pe perioada a două săptămâni, una în România și 

una în Serbia, fiecare universitate organizând 

activitățile în țara proprie.  

Activitățile vizează schimbul de idei și bune 

practici între reprezentanții mediului universitar 

din cele două țări, pentru a găsi cel mai bun mod 

de a afirma și de a promova cultura locală și a 

identității naționale - române si sarbă.  

- Materiale  680 320 1000 

11 

iulie Școala 

Internațională de 

Vară a 

Doctoranzilor 

Teologi 

Școală de Vară organizată de Departamentul de 

Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, invită 

doctoranzii din toate instituțiile de învățământ 

superior din România (și din străinătate) pentru a 

prezenta rezultatele cercetărilor lor. 

- Materiale  3000 8000 11000 

12 

Iulie - 

august 

Recent Trends in 

Pure and Applied 

Mathematics 

Conferința este organizată de Departamentul de 

Știinte Exacte și Inginerești din cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și 

are ca scop diseminarea și împărtășirea 

rezultatelor cercetării din mai multe domenii ale 

matematicii pure și aplicate, precum și aplicațiile 

- Materiale  6000 8700 14700 
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lor în domeniul științei și tehnologiei. 

13 

septembrie Imaginar, identitate 

și alteritate în 

literatură 

Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum”, 

integrat structurilor Facultăţii de Istorie şi 

Filologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, a luat fiinţă la sfârşitul 

anului 2005.   

Conferința organizată își propune să disemineze 

rezultatele cercetării fenomenelor antropologice, 

sociale şi culturale pe suportul ştiinţei moderne a 

imaginarului, în regim inter şi pluridisciplinar.  

- Tipărituri 1420 0 1420 

14 

septembrie Workshop on 

Business 

Administration and 

Marketing 

Workshop organizat de către Departamentul de 

Administrarea Afacerilor și Marketing, din cadrul 

Facultății de Științe Economice a Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu participare 

internațională pe domeniile Administrarea 

afacerilor și Marketing.  

Acest tip de manifestări oferă posibilitatea 

cercetătorilor, cadrelor didactice şi tuturor 

persoanelor interesate de aceste domenii de 

cercetare, să îşi prezinte activitatea de cercetare în 

domeniu, să transmită rezultatele obţinute care pot 

fi aplicate în practica economică, precum şi să 

pună bazele unor parteneriate pentru viitor.  

- Materiale  

- Tipărituri 

3000 0 3000 

15 

septembrie Conferința 

„Dying and Death 

in18th-21st 

centuries”, ediția a 

X-a – Moarte și 

murire în perioada 

sec. 18 -21 

Singura conferinţa din Centrul și Sud Europei 

dedicată tematicii muririi și morții, ajunsă la cea 

de a zecea ediție, marca înregistrară a Universității 

din Alba Iulia.  

Este una dintre cele mai internaționalizate 

manifestări științifice din țara noastră pe domeniul 

științelor umaniste.   

Este o conferință interdisciplinară, adunând 

specialiști atât din domeniul științei cât 

profesioniști din domeniul funerar (istorici, 

filologi, filosofi, teologi, sociologi, psihologi, 

medici sau persoane activând în domeniul 

asistenței sociale)  

- Materiale 

conferință 

 

700 11300 12000 

16 

octombrie Educația din 

perspectiva 

valorilor, ediția a 

Conferinţa internaţională aflată la  ediţia a IX-a, 

îşi propune să reunească într-un cadru academic 

de dezbatere, idei şi modele din numeroase 

- Tipărituri 4000 1500 5500 
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VIII-a domenii ale vieţii universitare pentru care 

susţinerea formării integrale a personalităţii 

umane constituie o prioritate.  

17 

octombrie International 

Symposium on 

Funerary 

Anthropology 

“Homines, Funera, 

Astra, 6th edition 

Aflată la ediţia a VI-a, Conferința internațională 

își propune să reunească specialiști din domeniul 

arheologiei funerare preistorice, antice și 

medievale, precum și din domeniile 

osteoarheologiei,  bioarheologiei și 

zooarheologiei.  

- Tipărituri 200 0 200 

18 

octombrie Masă rotundă 

,Tema: Norme 

juridice şi instituţii 

de drept privat 

 

Organizată de către Departamentul de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative din cadrul Facultăţii de 

Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cooperare cu 

Asociaţia JUS Alba, manifestarea reprezintă o 

platformă de dezbateri, care se bucură de 

participarea specialiştilor în ştiinţe juridice, 

cercetători şi cadre didactice din străinătate, 

precum şi de la Universităţi, facultăţi de drept din 

ţară: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Oradea, 

Sibiu, Piteşti, Tîrgu Mureș 

- Materiale  

- Tipărituri 

1250 3800 5050 

19 

octombrie Bibliologie și 

Patrimoniu Cultural 

Național, ediția a 

XI-a 

Conferinţa este organizată de către Departamentul 

de Istorie, Arheologie şi Muzeologie din cadrul 

Facultății de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, încă din anul 

2007.  

Conferința reuneşte la Alba Iulia specialişti ai 

unor instituţii reprezentative din ţară: 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Cluj-

Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, Academia Română - Institutul de 

Cercetări Socio - Umane Sibiu, Biblioteca 

Naţională a României, Biblioteca Academiei 

Române - Cluj-Napoca, Biblioteca „ASTRA” 

Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane Deva, Biblioteca Judeţeană 

Mureş, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, 

Biblioteca Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 

- Materiale  

- Tipărituri 

1200 0 1200 
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Biblioteca Universităţii din Piteşti, Biblioteca 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

Institutul de Cercetări Eco - Muzeale Tulcea. 

Tematica conferinţei este axată în principal pe 

prezentarea rezultatelor cercetărilor din domeniul 

bibliologiei şi patrimoniului cultural naţional, a 

cărţii vechi în mod special. 

20 

noiembrie Workshop 

internaţional: 

Trends in 

Accounting, Audit 

and Finance 

Manifestare organizată de Facultatea de Ştiinţe 

Economice din cadrul Universităţii „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, are în vedere dezvoltarea 

subiectelor din domeniile Finanţe, Contabilitate şi 

Audit într-o abordare sistematică, dar şi 

interdisciplinară, vizând în acelaşi timp şi 

deschiderea spre cercetări comparative la nivel 

internațional  

- Tipărituri 3500 6300 9800 

21 

 

noiembrie 

Conferința 

Națională a 

Studenților și 

Doctoranzilor. 

Istorie, Arheologie, 

Muzeologie, Istoria 

Artei și Patrimoniu, 

Ediția a XXV-a 

Conferința, organizată de Departamentul Istorie, 

Arheologie și Muzeologie din cadrul UAB, va 

avea participanți din toate instituțiile de 

învățământ superior din România (și din 

străinătate) pentru a prezenta rezultatele 

cercetărilor lor.  

Lucrările cele mai bune sunt publicate în 

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, 

anuar care apare în mod regulat din anul 1995.  

- Materiale  

 

1000 2000 3000 

22 

noiembrie Managementul 

carierei, ediția a V-

a 

Manifestare organizată de către Centrul de 

Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

se bucură de susținerea Centrului Europe Direct 

Alba Iulia, Fundația Comunitară Alba, Agenția 

Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba, 

Alumni UAB, Liga studenților din UAB 

- Materiale  

- Tipărituri 

2300 600 2900 

23 

decembrie 

 

The 9th Edition of 

the International 

Conference 

"Alcoholism and 

Other Addictions: 

Psychosocial, 

Historical and 

Therapeutical 

Issues" 

Conferinţă multi-disciplinară, care aduce 

împreună specialişti din diverse ţări şi ramuri ale 

ştiinţei, specialişti şi terapeuţi, pentru a-şi 

prezenta cercetările şi rezultatele aplicaţiilor 

practice, pentru a promova un dialog 

interdisciplinar pe diferite teme precum 

problematica adicţiilor, alcoolismul şi toate 

celelalte dependenţe, problema psiho-socială, 

problemele istorice şi terapeutice, în scopul de a 

stimula studiul asupra dependenţei şi pentru a 

- Tipărituri 1632 0 1632 
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inspira şi a încuraja noi politici şi practici mai 

eficiente în domeniu. 

24 

decembrie Sesiunea națională 

a studenților și 

masteranzilor 

filologi 

Manifestare organizată de  Departamentul de 

Filologie din cadrul Facultății de Istorie și 

Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, sesiunea oferă studenților din 

universitățile din țară ocazia de a-și canaliza 

preocupările filologice într-o manieră aplicată, 

aceea de a elabora (sub coordonarea acelor cadre 

didactice în funcție de tematică și de limba în care 

lucrările sunt scrise: română, engleză sau 

franceză), lucrări de cercetare care vor fi apoi 

prezentate colegilor și profesorilor participanți în 

cadrul Sesiunii, pe secțiunile anunțate: limbă și 

comunicare, traductologie, literatură și studii 

culturale. 

- Materiale  

- Tipărituri 

2570 2800 5370 

25 

Ianuarie – 

Iunie 

Concursul școlar de 

informatică ”In4it”  

Concursul in4it-UAB se înscrie în demersurile 

universitarilor albaiulieni de a  sprijini tinerii din 

județul Alba în alegerea unei cariere în domeniul 

IT.  

Este organizat de Facultatea de Științe Exacte și 

Inginerești din cadrul Universității „1 Decembrie 

1918” , gestionează un program de licență 

acreditat – cifra de școlarizare maximă 125 

studenți, precum și un program de master în 

domeniul Informatică (cifră de școlarizare 50 

studenți), prin care se oferă competențele necesare 

angajării timpurii a absolvenților.  

- Premii în bani 10000 0 10000 

Total 65000 63617 128617 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE ASOCIERE între Județul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a 

obiectivului „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”  

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE ASOCIERE între Județul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru 

realizarea în comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE 

ASOCIERE între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul 

Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”; 

- raportul de specialitate nr. 2738 din 15 februarie 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice; 

- adresa nr. 2314/655 din 8 februarie 2017 privind realizarea Centrului de vizitare din judeţul  Sibiu. 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Parlamentului României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii 

Guvernului - Anexa nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2014 pentru aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare a 

Judeţului Alba pentru perioada 2014-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21 din 27 ianuarie 2011  privind aprobarea Contractului 

de administrare a sitului de importanţa comunitară Frumoasa; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea angajamentului 

de asumarea a sustenabilităţii rezultatelor proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioadă de cel puţin 5 ani  de la finalizarea acestuia; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. a și lit. c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservare a habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1158 din 21 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor privind aprobarea 

Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea ACORDULUI DE ASOCIERE între Județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în 

comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”, conform anexei - parte integranta a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, comunei Sadu - judeţul Sibiu, Direcţiei amenajarea teritoriului 

şi urbanism, Direcției juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU        
Nr. 63 

Alba Iulia,   23 februarie 2017  
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                                                            Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 63 din 23 februarie 2017 

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                                      Judeţul Sibiu 

Consiliul Judeţean                                                                                                Comuna Sadu 

                                                                                                                               Consiliul Local  

 Nr……..….….                                                                                                    Nr…………….. 

ACORD DE ASOCIERE  

 

ART. I Părţile  

 I.1. COMUNA SADU, prin CONSILIUL LOCAL SADU  cu sediul în localitatea Sadu, str. I.M. 

Klein Iorga nr. 36, județul Sibiu, reprezentat prin domnul primar – Ivan Valentin Dumitru Ioan, în calitate de 

asociat administrator 

şi  

 I.2. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion. I.C. Brătianu nr. 1, jud. Alba, reprezentat prin domnul preşedinte Ion Dumitrel, în calitate de asociat 

participant 

 

au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii: 

 

ART. II Obiectul acordului 

II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor interese comune, 

respectiv pentru realizarea obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”, cu următoarele componente 

II.1.1. Realizarea investiției „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”, pe terenul în suprafaţă 

totală de 3090 mp, înscris în CF nr. 100864 Sadu (nr. CF vechi 3710), nr. cadastral 4366/1/1/1/1/1/4 aparţinând 

domeniului privat al comunei Sadu, 

  II.1.2. Administrarea Centrului de vizitare din judeţul Sibiu; 

  II.1.3. Informarea vizitatorilor cu privire la valorile ariei naturale protejate și a regulilor de 

vizitare.  

  

ART. III Valoarea acordului  

III.1. Valoarea obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu” este compusă din: 

III.1.1. Valoarea investiției „Centru de vizitare din județul  Sibiu” este de 2753.399 (fără 

TVA) lei, respectiv 3411.173 (cu TVA) lei, din care C+M în valoare de 2247.783 (fără TVA) lei, respectiv 

2787.251 (cu TVA) lei și dotările centrului în valoare de 66.850 lei, respectiv 82.894 (cu TVA) lei; 

III.1.2. Costurile privind realizarea structurii de administrare precum şi costurile de 

administrare a centrului de vizitare, costuri stabilite potrivit Planului de management a sitului Frumoasa, a 

studiilor, a rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării 

componentei „Realizarea investiţiei, „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu”  care vor face obiectul unui act 

adițional la prezentul acord de asociere; 

III.1.3 Costurile privind informarea vizitatorilor sitului de importanţă comunitară Frumoasa, 

costuri stabilite potrivit Planului de management al sitului Frumoasa, studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării punctului III.1.2 din prezentul acord - 

„Administrarea Centrului de vizitare din judeţul Sibiu”-  care vor face obiectul unui act adițional la prezentul 

acord de asociere; 

ART. IV Durata acordului 

 Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, intrând în vigoare, după aprobarea prin 

hotărâre de către cele două autorități publice locale, de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi 

asociați, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

ART. V Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR COMUNA SADU

  

V.1.1. Drepturile și obligațiile privind realizarea investiției „Centru de vizitare din judeţul  

Sibiu”  
1.) Efectuează demersuri în vederea obţinerii unei linii de finanţare naţională şi/sau europeană 

pentru realizarea investiţiei „Centru de vizitare din judeţul  Sibiu” ; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii; 

3.) Asigură şi răspunde de managementul obiectivului în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor; 

4.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

5.) Urmăreşte şi răspunde pentru modul de execuţie al lucrărilor, cantitativ şi calitativ;  
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6.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.); 

7.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite de 

ambele părţi înainte de angajarea lor; 

8.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean 

Alba; 

9.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi 

furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date solicitate cu privire la realizarea 

obiectivului; 

10.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate.

  

V.1.2. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a centrului de 

vizitare 

1.) Stabileşte, alături de asociatul partener, tipul şi forma structuri de administrare a centrului 

de vizitare în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, Planului de 

management a sitului Frumoasa, prin hotărâre a Consiliului local al comunei Sadu; 

2.) Exploatarea centrului se realizează de comun acord în condiţii de eficienţă şi siguranţă cu 

respectarea tuturor prevederilor legale, a Planului de management a sitului Frumoasa. 

V.1.3. Drepturile și obligații privind informarea vizitatorilor sitului de importanţa 

comunitară Frumoasa 

Susţine activităţile şi demersurile Consiliului Judeţean Alba, în calitate de administrator al 

sitului Frumoasa, privind informarea vizitatorilor în conformitate cu prevederile şi activităţile din Planul de 

management a sitului Frumoasa; 

 

V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT JUDEŢUL ALBA 

V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției „Centru de vizitare din judeţul  

Sibiu” 

1.) Promovează proiectul „Centru de vizitare din judeţul Sibiu” în vederea obţineri unei linii 

de finanţare naţională şi/sau europeană; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

3.) Sprijină asociatul administrator în managementul obiectivului în etapa achiziţiei 

lucrărilor/serviciilor; 

4.) Avizează propunerile de modificări în cadrul investiţiei( NCS, NR) înainte de angajarea 

lor; 

5.) Participă la efectuarea recepţiei lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului 

Local Sadu; 

6.) Primeşte informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi furnizarea rapoartelor tehnice 

intermediare şi finale, precum şi orice alte date solicitate cu privire la realizarea obiectivului; 

7.) Pune la dispoziţia asociatului administrator Studiului de Fezabilitate şi  Proiectului Tehnic 

pentru obiectivul  „Centru de vizitare din judeţul Sibiu” - Proiectul „Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”; 

V.2.2. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a centrului de 

vizitare 

1.) Stabileşte tipul şi forma structuri de administrare a centrului de vizitare în concordanță cu 

prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, Planului de management a sitului Frumoasa, 

prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba; 

2.) Realizează de comun acord, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, cu respectarea tuturor 

prevederilor legale, exploatarea centrului  și a Planului de management a sitului Frumoasa. 

V.2.3. Drepturile și obligații privind informarea vizitatorilor sitului de importanţa 

comunitară Frumoasa 

Desfăşoară activităţi privind informarea vizitatorilor în conformitate cu prevederile şi 

activităţile din Planul de management a sitului Frumoasa. 

 

ART. VI  Coordonarea acordului de asociere 
 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului convenit, 

constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două autorități administrative, 

desemnați prin dispoziții, de către Primarul comunei Sadu și respectiv, Președintele Consiliului Județean Alba, 

care își va desfășura activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu. 

 

ART. VII Răspunderea asociaţilor 
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 VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi şi obligaţii 

prin actele încheiate cu aceştia. 

 VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre 

părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată părții în culpă, în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor acordului.  În cazul în care se 

constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita 

repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, conform normelor legale în vigoare.  

 

ART. VIII  Încetarea acordului de asociere  

 VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit (…….……………2022), dacă nu s-a 

convenit prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării duratei  acordului, 

ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate cu prevederile art. VII.2 

din prezentul acord; 

 VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau a 

obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 

ART. IX  Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale autorităţilor 

deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X Forţa majoră 

 X.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa 

părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute 

total sau parţial obligaţiile asumate. 

 X.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra efectelor şi 

întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de 

referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau 

alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

 X.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 X.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri 

de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 

ART. XI Soluţionarea litigiilor 

 XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

prezentului acord de parteneriat.  

 XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil divergenţa apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti de drept comun competente.  

 

ART. XII. Dispoziţii finale 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi………………………………., 

în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.  

 ASOCIAT ADMINISTRATOR    ASOCIAT PARTENER 

        Comuna Sadu, prin                     Județul Alba, prin 

        Consiliul local Sadu     Consiliul Județean Alba 

 

      PRIMAR,                PREŞEDINTE, 

 Ivan Valentin Dumitru Ioan                                                           Ion Dumitrel 

  

                Secretarul comunei Sadu,                                                         Director executiv, 

                                                               Aitai Marian 

 

                                                                                                                  Director executiv, 

                                                                                                              Voichița Maria Coman 
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                                                                                                     Director executiv, 

                            Liliana Negruț 

 

         CFP        CFP 

 

                                                                                                       Avizat, Consilier Juridic  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren - monument istoric situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Septimiu Severus, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren - 

monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Septimiu Severus, judeţul Alba; 

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

imobilului teren - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Septimiu Severus, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2913/20 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 130/16 februarie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2791/16 februarie 2017. 

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

-  

- HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra imobilului teren 

intravilan situat în municipiul Alba Iulia, str. Septimiu Severus, judeţul Alba, având ca proprietar pe Tulbure 

Mariana în cotă de 1/1 părţi, imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl 

arheologic de la Alba Iulia - Aşezare civilă, în preajma castrului roman,  cod LMI 2010 AB-I-m-A-00001.02, 

conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la 

prezenta hotărâre, având datele de identificare: CF nr. 98505 Alba Iulia, nr. top. 2634/2/2/2.   

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridice şi relații 

publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 64 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 439/24 august 2016 cu 

privire la actualizarea Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în Judeţul Alba” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

        Analizând referatul nr. 1934 din 2 februarie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la completarea 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 439/24 august 2016; 

Luând în considerare prevederile: 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 439/24 august 2016 cu privire la 

actualizarea Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul 

Alba”; 

- Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Sectorial MEDIU, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 2 lit. b și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

 - art. 34 din Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Articol unic  
Pe perioada absenței motivate a domnului Cristel Sandu DĂUCEANU - Responsabil tehnic 1 în cadrul 

Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Albaˮ, 

responsabilitățile și atribuțiile acestuia, stabilite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

439/24 august 2016 cu privire la actualizarea Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de management 

integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”, sunt delegate domnului Aurelian Cosmin OLTEAN – Responsabil 

tehnic 2 în cadrul unității. 

 

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

Prefectului Judeţului Alba, membrilor unității de implementare nominalizați, Direcției juridică și relații 

publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism,și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 179 

Alba Iulia, 3 februarie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de preluare - predare a spațiului din  

 imobilul „Clădire birouri” situat administrativ 

 în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 1974/3 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de predare primire a spațiului din imobilul „Clădire birouri” situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2, județul Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 

privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - 

proprietate publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției 

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a,  art. 121 și art. 124 alin. 1 din Legea 

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

- art. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea Instituției Avocatul 

Poporului, cu modificările și completările ulterioare; 

       - art. 3 alin. 3 și art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de preluare de la Direcția de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, a spațiilor din bunului imobil „Clădire birouri”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba și predare către Instituția Avocatul Poporului a suprafeței utile de 54,48 

mp din acest imobil, în următoarea componenţă: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari:   

Andreea Maria BABIN   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

- Serviciul juridic-contencios           

                                      

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  
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     - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea imobilului, inventarierea faptică, 

întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului verbal de 

preluare-predare, întocmirea protocoalelor de preluare-predare, întocmirea procesului verbal de predare-

primire și a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare-predare și predare-primire vor fi transmise 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, Direcției 

juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 180 

Alba Iulia, 3 februarie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie pentru „Componente mini – atelier de pictură şi accesorii” în 

cadrul Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2319 din 8 februarie 2017 al Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, care conţine propunerea 

privind constituirea Comisiei de recepție pentru „Componente mini – atelier de pictură şi accesorii” în cadrul 

Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 

Iulia”; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Articol unic 
 Aprob constituirea Comisiei de recepţie pentru „Componente mini – atelier de pictură şi accesorii” 

în cadrul Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia” în următoarea componenţă: 

             Președinte: 

Aurora Petronela LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea  

     Programului Alba - România 100; 

Membri titulari: 

Ana DUMITRAN   -  muzegraf,  Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

 Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –  

      Compartimentul contabilitate-financiar  

Membri supleanți: 

Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul pentru implementarea  

     Programului Alba - România 100; 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea  

     Programului Alba - România 100. 

    

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

Prefectului Județului Alba; Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, persoanelor desemnate în cadrul comisiei; 

Direcției juridice și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

           Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 181 

Alba Iulia, 8 februarie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind completarea și modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba  

nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea 

și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2342 din 9 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire 

la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu 

privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 491/28 septembrie 2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 32/26 ianuarie 2017 privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 836010/9 februarie 2017 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

- art. 76 și art. 77 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 din O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN 

 

Art. 1. Aprob modificarea și completarea articolului 2 al Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

cu modificările și completările ulterioare, în sensul că domnul Cîmpean Călin - Șef serviciu logistic din 

cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba se înlocuiește cu domnul Zecheru Florin - Șef serviciu 

logistic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba.  

Art. 2. Aprob modificarea articolului 4 aliniatul 2 al  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

care va avea următorul cuprins: 

 „ (2) Atribuția privind aprobarea ordonanțării revine domnilor: 

 Fulea Dumitru – vicepreședinte 

 Cucui Alin Florin – vicepreședinte” 

Art. 3. Aprob modificarea articolului 5 al  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, care va avea următorul cuprins: 
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„Atribuțiile privind aprobarea angajării cheltuielilor revin ordonatorului principal de credite – 

domnului Ion Dumitrel, iar în absența acestuia domnilor vicepreședinți Fulea Dumitru și Cucui Alin 

Florin.” 

Art. 4. Aprob modificarea articolului 6 al  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, care va avea următorul cuprins: 

„Desemnez persoanele care să îndeplinească faza finală a execuției bugetare – plata cheltuielilor, 

astfel: 

 Prima semnătură: 

 Fulea Dumitru – vicepreședinte 

 Cucui Alin Florin – vicepreședinte  
 A doua semnătură: 

 Aitai Marian Florin – director executiv, din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

 Opruța Elena – director executiv adjunct, din cadrul Direcției dezvoltare și 

bugete 

 Crăciun Ana Monica - consilier superior, Compartimentul contabilitate-financiar 

din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

 Dobra Eugen - consilier superior, Compartimentul contabilitate-financiar din 

cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

 Lazăr Camelia Ileana - consilier superior, Compartimentul 

contabilitate-financiar din cadrul Direcției dezvoltare și bugete” 

Art. 5. Rămân nemodificate celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și 

ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 491/28 septembrie 2016. 

 

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

Prefectului Județului Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Alba, persoanelor nominalizate, direcțiilor, serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

        Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   Ion DUMITREL         Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

Nr.  182 

Alba Iulia, 9 februarie 2017      
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2583/13 februarie 2016 al Compartimentului Sistem de control intern 

managerial din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba  privind constituirea 

Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului 

de control intern/managerial; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările si completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1.  În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial, se constituie la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba o comisie cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare, care va avea următoarea 

componență: 

Președinte:  Vasile BUMBU  - secretarul judeţului Alba  

Membri: Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou, Biroul resurse umane 

  Daniel Vasile MIHU  - șef birou, Biroul audit public intern 

  Cornelia FĂGĂDAR  - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 

Paul Marius HAȚEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ  

Liliana NEGRUȚ  - director executiv, Direcția juridică și relații 

publice 

Maria Romana RUSU - şef serviciu, Direcția juridică și relații publice - Serviciul juridic 

contencios 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

Elena OPRUȚA  - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare și 

bugete  

Ana Elisabeta ANDRONE - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete –  

Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor  

publice 

Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete –  

Serviciul buget-venituri 

Lenica  BUCUR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete –  

Serviciul accesare și coordonare proiecte 

Dana POTOPEA  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete –  

Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

Floare PERȚA  - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului – Serviciul 

administrarea domeniului public și privat 

Lucian Emilian DOCEA - Direcția gestionarea patrimoniului – Serviciul turism, cultură, 

tineret, sport și învățământ 

Voichiţa Maria COMAN - arhitect şef al județului Alba 

Nicoleta Elena IRIMIE - șef birou, Direcția amenajarea teritoriului și  

urbanism – Biroul programe și proiecte de mediu 

Secretar titular: Ada Larisa TOADER - consilier principal, Compartimentul sistem de 

control intern managerial 

Înlocuitorul secretarului: Luminița SÂNTIMBREAN - consilier superior, Compartimentul  
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  unități de asistență medicală, socială, învățământ special 

 Art. 2.  În vederea efectuării lucrărilor de secretariat, secretarul Comisiei de monitorizare va asigura 

coordonarea secretariatului tehnic,  care va avea următoarea componență: 

Maria Daniela BECHEȘ  - consilier superior, Biroul resurse umane 

Nicoleta Noemi PREJBAN - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 

Diana Cecilia GIUREA - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

publice - Serviciul juridic contencios 

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcția juridică și relații publice - Compartiment 

administrație publică, relații publice și transparență decizională 

Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –  

Serviciul buget-venituri - Compartimentul buget 

Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –  

Compartimentul contabilitate-financiar 

Andreea Maria BABIN - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului public și privat – 

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu  

apă 

Victor Tudor SECARĂ - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului 

și urbanism - Compartimentul urbanism, avizare, autorizare 

Art. 3. Comisia prevăzută la art. 1 are în principal următoarele atribuţii: 

 elaborează și actualizează anual, până în data de 31 ianuarie a fiecărui an, Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial;  

 coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează indicatori de 

performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora; 

 analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale 

funcţionării Consiliului Județean Alba, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către 

Președintele Consiliului Județean Alba, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru 

aplicare; 

 analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare președintelui Consiliului 

Județean Alba; 

 analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean, elaborată de secretariatul ethnic al Comisiei de monitorizare, 

pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor; 

 analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a 

riscurilor, elaborată de echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul 

compartimentelor; 

 verifică și asigură concordanța cu prevederile legale în vigoare 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; 

  îşi însuşeşte chestionarele de control  intern pentru fiecare standard; 

 îndrumă compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi instituţiile 

subordonate în elaborarea programelor şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul intern 

managerial; 

 monitorizează trimestrial şi evaluează anual realizarea obiectivelor și atribuțiilor ce revin 

Consiliului Judeţean Alba; 

 prezintă 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; 

 asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control intern/managerial, la nivelul 

compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 4. În vederea gestionării riscurilor la nivelul aparatului propriu al Consiliului Județean Alba se 

constituie Echipa de gestionare a riscurilor, în următoarea componență: 

Președinte:  Liliana NEGRUȚ  - director executiv, Direcția juridică și relații 

publice 

Membri: Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou, Biroul resurse umane 

  Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

Lenica  BUCUR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete –  

Serviciul accesare și coordonare proiecte 
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Dana POTOPEA  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete –  

Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

Voichiţa Maria COMAN - arhitect şef al județului Alba 

Secretar: Ioan Gabriel VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

  publice - Serviciul juridic contencios 

Art. 5.  Persoanele desemnate la art. 2 vor exercita și atribuțiile care revin responsabililor cu riscurile 

de la nivelul direcțiilor/serviciilor/compartimentelor în care își desfășoară activitatea. 

Art. 6. În vederea definirii, proiectării și implementării unui sistem de control intern viabil,  precum și 

a și perfecţionării continue a acestuia, comisia prevăzută la art. 1 va fi sprijinită de un colectiv tehnic, căreia îi 

revin și atribuțiile echipei de gestionare a riscurilor, compus din: 

Cornelia Carmen MĂDĂRAȘ  - consilier superior, Compartimentul relații  

internaționale și comunicare 

Rodica Ramona BĂLȚAT  - consilier superior, Biroul resurse umane 

Maria Ioana PISEC   - auditor superior, Biroul audit public intern 

Pompilia Luminiţa CAȚAROȘ - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 

Mihaela Anca  DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului Alba 

- România 100 

Eugenia Letiţia FLOREA  - inspector de specialitate, Compartimentul  

registratură, arhivă, monitorul oficial 

Adam Gheorghe LĂNCRĂNJAN - consilier superior, Compartimentul autoritatea  

județeană de transport 

Camelia Mirela ȚIMONEA  - consilier superior, Compartimentul unități de 

asistență medicală, socială, învățământ special 

Cristina BOBAR   - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Nicolae Alin DREGHICIU  - referent, Serviciul administrativ 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice - 

Serviciul juridic contencios 

Gabriela Cristina HALE  - consilier superior, Direcția juridică și relații  

publice - Compartimentul administrație publică, relații publice și transparență decizională 

Adrian Lucian HĂBEAN  - consilier superior, Direcția juridică și relații  

publice - Compartimentul administrație publică, relații publice și transparență decizională 

Gabriela Nicoleta RUS  - inspector superior, Direcţia dezvoltare și bugete – 

Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice –  

Compartimentul dezvoltare economică  și programe 

Vasile ZAHARIE   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete – 

Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice – 

Compartimentul dezvoltare rurală 

Dana GĂISEANU   - inspector de specialitate, Direcţia dezvoltare și 

bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice - Compartiment guvernanță corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare 

asociații de dezvoltare 

Marilena Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete – 

Serviciul accesare și coordonare proiecte - Compartimentul accesare proiecte 

Roxana Laura ROMAN  - inspector de specialitate, Direcţia dezvoltare şi  

bugete - Serviciul accesare și coordonare proiecte - Compartimentul monitorizare și  

sustenabilitate proiecte 

Petruța Rodica TODEA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –  

Serviciul buget venituri - Compartimentul buget 

Steliana Maria TOMA  - consilier juridic asistent, Direcția dezvoltare și  

bugete - Serviciul buget-venituri - Compartimentul urmărire încasare venituri și 

executare silită 

Ana Monica CRĂCIUN  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete – 

Compartimentul contabilitate-financiar 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete – 

Compartimentul contabilitate-financiar 

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –  

Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 
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Cecilia  POPA    - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

programe, lucrări, întreținere drumuri 

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcția gestionarea  

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

siguranța circulației 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat - Compartimentul administrarea terenurilor, 

clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Luminiţa Iuliana SAVA  - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Compartimentul informatică 

Sorina  OPREAN   - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului – Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

Mihaela Simona GLIGOR  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului  

și urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

Corina STOICĂNESCU  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului  

și urbanism - Compartimentul urbanism, avizare, autorizare 

Andreea Maria SUSA  - inspector de specialitate, Direcția amenajarea 

teritoriului - Compartimentul arii protejate 

Aneta BURJAN   - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului  

și urbanism - Biroul programe și proiecte mediu    

 Art. 7. Colectivul tehnic stabilit la art. 3 are în principal următoarele atribuții: 

  elaborează procedurile formalizate, pe activităţi, cuprinzând obiectivele, acţiunile, 

responsabilităţile, termenele şi alte componente  ale măsurilor respective, acţiunile de perfecţionare 

profesională pentru persoanele cu funcţii de execuţie; 

 elaborează chestionarele de control  intern pentru fiecare standard; 

 identifică atribuțiile care revin Consiliului Judeţean Alba, președintelui Consiliului Județean Alba, 

secretarului județului Alba și aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, reglementate prin actele 

normative în vigoare și prin hotărârile Consiliului Județean Alba. 

Art. 8. La data emiterii prezentei dispoziţii, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

39/19 februarie 2016, își încetează aplicabilitatea. 

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

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; funcționarilor publici nominalizați; 

direcţiilor și serviciilor de specialitate, biroului audit și biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la desemnarea funcționarilor publici/personalului contractual care îndeplinesc atribuții 

prevăzute în Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, și în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2584/13 februarie 2016 al Compartimentului Autoritatea teritorială de ordine 

publică, informații clasificate, monitorizarea situațiilor de urgență din cadrul aparatului propriu de specialitate 

al Consiliului Județean Alba cu privire la desemnarea funcționarilor publici/personalului contractual care 

îndeplinesc atribuții prevăzute în Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, și în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii 

în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile:  

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

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 alin. 1, art. 10 alin. 2-3, art. 13 lit. d şi art. 27 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - art. 20-21 și art. 102-104 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii 

şi sănătăţii în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Pentru acordarea primului ajutor în cazul unui eveniment deosebit (accident de muncă) sunt 

desemnate următoarele persoane: 

 Liliana NEGRUȚ   - director executiv, Direcția juridică și relații  

      publice  

Lenica BUCUR   - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete –  

     Serviciul accesare și coordonare proiecte 

Luminița SÂNTIMBREAN  - consilier superior, Compartimentul unități de  

     asistență medicală, socială, învățământ special 

Nicoleta Elena IRIMIE  - șef birou, Direcția amenajarea teritoriului și  

     urbanism - Biroul programe și proiecte mediu 

Rodica Ramona BĂLȚAT  - consilier superior, Biroul resurse umane 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 

 Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

      publice - Serviciul juridic-contencios 

Adina Cornelia BÎTIU TUHUȚ - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete –  

     Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță  

     corporativă a întreprinderilor publice –  

     Compartimentul dezvoltare economică  și programe 

 Art. 2.  Pentru alarmarea şi stingerea incendiilor din imobil sunt desemnate următoarele persoane: 

Ioan BODEA    - director executiv, Direcția gestionarea 

 patrimoniului  

 Dan Mihai POPESCU  - consilier, Compartimentul cabinetul președintelui 

 Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Cornelia FĂGĂDAR   - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 

  Eugenia Letiția FLOREA  - inspector de specialitate, Compartimentul  

      registratură, arhivă, monitorul oficial 

Dan Aurelian CLEMNIC  - inspector asistent, Compartimentul autoritatea  

     județeană de transport 
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Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate Serviciul administrativ 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete – 

Compartimentul contabilitate-financiar 

Aurelian Cosmin OLTEAN  - consilier superior, Direcția gestionarea  

     patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

     public și privat - Compartimentul siguranța  

     circulației 

Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea  

     patrimoniului - Compartimentul informatică 

Art. 3.   Pentru evacuarea angajaţilor sunt desemnate următoarele persoane: 

Vasile BUMBU   - secretarul județului Alba 

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Biroul resurse umane 

Lucian Emilian DOCEA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului –  

     Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

George Daniel ȘINCA  - consilier, Compartimentul cabinetul președintelui 

Nicolae Alin DREGHICIU  - referent, Serviciul administrativ 

Ioan Ștefan OLARIU  - inspector de specialitate, Direcţia dezvoltare și  

     bugete  - Serviciul dezvoltare, programe și  

     guvernanță corporativă a întreprinderilor publice –  

     Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

public și privat - Compartimentul administrarea  

terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea  

     patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

     public și privat - Compartimentul administrarea 

 terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Viorel ȘUȘMAN   - referent, Direcția gestionarea patrimoniului –  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor 

de alimentare cu apă  

Daniel Marcel OPREAN CRASOVEANU - inspector de specialitate, Direcția  

     amenajarea teritoriului și urbanism –  

     Compartimentul urbanism, avizare, autorizare 

Art. 4. Comunicarea evenimentelor, în conformitate cu prevederile  art. 27 din Legea nr. 319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 108-109 din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă aprobate prin H.G. 

nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi efectuată de către domnul Horațiu Zaharia 

SUCIU - șeful Biroului resurse umane din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

Art. 5. Evidența evenimentelor și completarea registrelor prevăzute la art. 141 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi efectuată de către doamna Maria Daniela 

BECHEȘ – inspector superior în cadrul Biroului resurse umane 

Art. 6. Fişele posturilor vor fi completetate în mod corespunzător, prin intermediul Biroului resurse 

umane, pentru fiecare funcționar public/personal contractual desemnat la art. 1-5, cu atribuţiile care rezultă din 

aplicarea legislației în vigoare în domeniul respectiv de activitate. 

Art. 7. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, orice alte prevederi contrare își încetează 

aplicabilitatea. 

  

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

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcţiei 

juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin negociere fără publicare 

prealabilă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de vidanjare a bazinului de 

levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, strada Pârâul 

Iovului, nr. 7, județul Alba și al Depozitului neconform de deşeuri Aiud, situat în municipiul Aiud, FN, 

județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, precum şi analiza 

levigatului” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2660/14 februarie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin 

negociere fără publicare prealabilă,  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de 

vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba 

Iulia, strada Pârâul Iovului, nr.7, județul Alba şi al Depozitului neconform de deşeuri Aiud situat în municipiul 

Aiud, FN, județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, precum şi analiza 

levigatului”; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 

prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin negociere fără publicare 

prealabilă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de vidanjare a bazinului de levigat 

al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, strada Pârâul Iovului, nr. 

7, județul Alba și al Depozitului neconform de deşeuri Aiud situat în municipiul Aiud, FN, județul Alba, 

transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, precum şi analiza levigatului”, în 

următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Nicoleta Elena IRIMIE - șef  birou, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism - Biroul 

programe şi proiecte de mediu            

Membri titulari: 

Camelia Ileana LAZĂR - şef  serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget 

venituri 

Dana POTOPEA   - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul achiziții și 

monitorizarea implementării  contractelor 

Aneta BURJAN  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  

    Biroul programe şi proiecte de mediu        

Ana Maria TOMA          - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice -  

  Serviciul juridic-contencios  

Membri de rezervă:  

Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor   

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului – Serviciul  

administrarea domeniului public și privat  
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor, Biroului programe şi proiecte de mediu și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 185     

Alba Iulia, 14 februarie 2017   
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ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREŞEDINTE 

   

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul de investiții  

„Reabilitare (restaurare) Castel Sîncrai, judeţul Alba” - faza II 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2710/15 februarie 2017 al Serviciului pentru implementarea Programului Alba 

- România 100, privind propunerea de constituire a Comisiei de recepţie finală a lucrărilor pentru obiectivul 

de investiții „Reabilitare (restaurare) Castel Sîncrai - faza II”; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 și art. 32-39 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările  şi completările ulterioare  

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

Articol unic 
Aprob constituirea și numesc Comisia de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul de investiții  

“Reabilitare (restaurare) Castel Sîncrai - faza II”, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:    

Alin Florin CUCUI          - Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Membri:      

Cornelia FĂGĂDAR         - Șef serviciu, Serviciul pentru implementarea  

                         Programului Alba - România 100 

Cosmina Monica NICULIȚĂ     - consilier, Primăria Municipiului Aiud 

Nicoleta Noemi PREJBAN         - consilier superior, Serviciul pentru implementarea    

                       Programului Alba - România 100 

Daniela DOCAN           - consilier superior, Serviciul pentru implementarea   

                        Programului Alba - România 100 

Membru de rezervă: 

Mihaela Anca DRĂGHICIU     - consilier superior, Serviciul pentru implementarea    

                       Programului Alba - România 100 

  

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

Prefectului  Judeţului Alba, Primăriei municipiului Aiud, persoanelor nominalizate, Direcției juridice și relații 

publice, Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

             Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU  
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Alba Iulia, 15 februarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședința ordinară lunară în ziua de 23 februarie 2017 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară lunară în ziua de 23 februarie 2017, ora 

12
00

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

Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază de agrement 

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

amenajare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate 

publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a constatării unor 

diferențe 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor 

bunuri proprietate privată a Județului Alba, concesionate operatorului regional Societatea APA CTTA S.A. 

Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică și privată 

a Județului Alba, la data de 31 octombrie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Centrului de 

Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat administrativ în comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, 

proprietate publică a Județului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unor imobile situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 - proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii 

dreptului de administrare asupra acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba, cu 

destinaţia de sediu 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casă - 

monument istoric situat în municipiul Sebeș, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin Consiliul local 

al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al 

orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public al 

Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului 
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drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) –Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – 

Găbud - limita Județul Mureş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate comunei Noșlac prin Consiliul local al 

comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al comunei 

Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei Noșlac în domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 

107G - DJ 107D  (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul 

Mureş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cotei de  ½ părți asupra unui bun imobil – teren 

situat administrativ  în orașul Ocna Mureș, din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea 

Consiliului Local Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 

Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unei restricții temporare, parțiale, de 

circulație pe un sector al drumului județean DJ 107 H: Coșlariu Nou – Galda de Jos – Cricău – Ighiu – Șard – 

Gara Șard-Ighiu (DN 74)  

Inițiator: Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

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

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special 

preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017 - 2018 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 146 din 25 august 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

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

de transport rutier SC Crivas Lux SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 2008- 2013, în judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului 

Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 

216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE care va fi încheiat între 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş 

pentru realizarea în comun a obiectivului: „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului - Valea Mureşului” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la 

Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor Alba - Sibiu” 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/24 

iunie 2010 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 24/27 

februarie 2009 privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul 

de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor 

științifice din anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE încheiat între Județul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu - judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru 

realizarea în comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

29. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din 

data de 26 ianuarie 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

30. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „de îndată” a Consiliului Județean Alba 

din data de 31 ianuarie 2017 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

31. Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Alba pe anul 2016 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

32. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la îndeplinirea 

atribuțiilor, pe anul 2016 

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

33. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al 

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

direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 16 februarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREŞEDINTE 

   

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie finală pentru lucrările rest de executat la obiectivul „Sistem 

microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, Cîlnic, Doştat, Şpring şi a localităţii 

Răhău” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2722/15 februarie 2017 al Serviciului pentru implementarea Programului Alba 

- România 100, privind propunerea de constituire a Comisiei de recepţie finală a lucrărilor rest de executat la 

obiectivul de investiții „Sistem microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, Cîlnic, 

Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău”; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 și art. 32-39 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările  şi completările ulterioare  

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

Articol unic 
Aprob constituirea și numesc Comisia de recepţie finală a lucrărilor rest de executat la obiectivul de 

investiții „Sistem microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, Cîlnic, Şpring, 

Doştat şi a localităţii Răhău”, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:    

Alin Florin CUCUI         - Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Membri:      

Cornelia FĂGĂDAR        - Șef serviciu, Serviciul pentru implementarea  

                         Programului Alba - România 100 

Nicoleta Noemi PREJBAN        - consilier superior, Serviciul pentru implementarea    

                        Programului Alba - România 100 

Daniela DOCAN         - consilier superior, Serviciul pentru implementarea   

                        Programului Alba - România 100 

Alexandru BAȘA        -  consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

         Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

         Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

     rețelelor de alimentare cu apă 

Membru de rezervă: 

Mihaela Anca DRĂGHICIU    – consilier superior, Serviciul pentru implementarea    

                       Programului Alba - România 100 

  

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

Prefectului  Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției juridice și relații publice, Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, Direcției gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

       Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 16 februarie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății „Parcul 

Industrial Cugir ” S.A. și modificarea  componenței Comisiei de selecţie a candidaţilor  pentru funcția 

de membru în Consiliul de administraţie 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 3197/23 februarie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete privind aprobarea 

Scrisorii de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A. și 

modificarea  componenței Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de 

administraţie; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată, 

completată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Aprob Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății „Parcul 

Industrial Cugir” S.A. conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei dispoziții. 

Art. 2. Aprob modificarea componenței Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru 

în Consiliul de administraţie al Societății  „Parcul Industrial Cugir” S.A. aprobată prin Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 18 din 16 ianuarie 2017, în componența prevăzută în anexa nr. 2- parte 

integrantă a prezentei dispoziții.  

 

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

Prefectului Județului Alba, Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A., persoanelor desemnate, Direcției 

dezvoltare și bugete, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 23 februarie 2017  
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Anexa nr. 1 a Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 194/23  februarie 2016 

 

 

Scrisoare de așteptări 

privind Consiliul de administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru cu caracter orientativ, care conține 

performanțele așteptate de la organele de administrare și politica acționarului privind administrarea societății și 

a fost întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.  

 

I. CADRUL LEGAL 

 

Cadrul legal după care funcționează  „Parcul Industrial Cugir” este dat  în principal de:  

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și 

aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII 

 

Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A. situat în orașul Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, judeţul Alba, a 

fost înfiinţată la data de 30 septembrie 2002, în conformitate cu prevederile H.G. 1031/2002, în urma divizării 

Societății „Uzina Mecanică Cugir” S.A. din cadrul Companiei Naţionale Romarm S.A.  

Societatea nou creată, respectiv „Parcul Industrial Cugir” S.A., se constituie sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Alba, în vederea administrării unui parc industrial și preia activele necesare înfiinţării acestui parc. 

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J01/473/2002, având codul unic de 

înregistrare RO14963620, acționar unic Consiliul Județean Alba. 

Capitalul social al societății este de 2737511,18, divizat în 273751 acțiuni nominative în valoare de 10 

lei fiecare. 

Domeniul de activitate al Societăţii este administrarea imobilelor pe bază de comision și/sau contract  

(cod CAEN 6832).  

Ulterior, domeniul de activitate a fost extins cu următoarele activităţi secundare: 

- Distribuţie și comercializare energie electrică, combustibili gazoși, apă, colectare ape uzate; 

- Activităţi profesionale, știinţifice și tehnice. 

Suprafața de teren administrată de societate în prezent este de 6,2 ha, principalele activități desfășurate 

de agenții economici, rezidenți aflați în parc sunt: prelucrări mecanice prin așchiere, tratamente termice, 

reparații utilaje industriale, confecții metalice, lucrări de construcții, prelucrarea lemnului, consultanță tehnică, 

economică și juridică, comerț, publicitate, etc. 

 

Societatea este membră a Asociaţiei Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor 

de Afaceri din România (APITSIAR) prin intermediul căreia este membru al IASP (International Association 

of Science Parks) şi EURADA (The European Association of Development Agencies).  

De asemenea este membru fondator al clusterului naţional inovativ, Polul de competitivitate Prelucrări 

Metale Transilvania, Metallcluster Siebenburgen,  Cluster Metal Manufactoring Transilvania (PRELMET 

Transilvania) și membru partener în cea mai mare uniune interprofesională şi politic independentă a IMM-

urilor din Germania şi Europa - BVMW - Uniunea germană a IMM-urilor; 

 

III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE 

CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE 

 

Pentru perioada 2017-2020 se urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin respectarea și 

îmbunătățirea obiectivelor pe care Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA și le-a asumat în concordanță cu 

viziunea și misiunea societății. 

  

Principalele obiective și direcții de acțiune care stabilesc cadrul pentru direcția de implicare a Societății 

„Parcul Industrial Cugir” SA în ceea ce privește dezvoltarea economică locală și regională sunt: 
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1. Construirea de relaţii strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea și sprijinirea 

comunităţilor de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiţii în Parcul Industrial Cugir; 

2. Permanenta monitorizare a situaţiei economice locale pentru a putea avea o reacţie rapidă la 

oportunităţile și ameninţările din piaţă; 

3. Facilitarea dezvoltării de noi investiţii; 

4. Adaptarea și extinderea  infrastructurii la nevoile generate de companiile rezidente; 

5. Menţinerea/Asigurarea unui grad maxim de ocupare a Parcului Industrial Cugir; 

6. Asigurarea accesului la o infrastructură adaptată nevoilor potenţialilor investitori; 

7. Valorificarea activelor locale; 

8. Generarea de noi oportunităţi de angajare; 

9. Încurajarea inovaţiei; 

10. Colaborarea cu structurile guvernamentale pentru elaborarea unei strategii pentru parcurile 

industriale. O componentă importantă din acest punct de vedere este statutul de membru  al APITSIAR, 

structură în care Parcul Industrial Cugir este reprezentată la nivel de președinte; 

11. Asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers si prosper; 

12. Diversificarea si completarea serviciilor oferite de către Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

13. Colaborarea cu autorităţile locale; 

14. Acţiuni de socializare cu clienţii Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru consolidarea 

networking-ului existent – întâlniri informale. 

 

Datorită unicității ca structură de afaceri în județul Alba, localizare, precum și a activităţilor 

desfășurate, Parcul Industrial Cugir se dezvoltă ca un proiect, care răspunde nevoilor comunităţii prin 

menţinerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalităţii economiei 

judeţului Alba. 

 

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE  

DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET 

 

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului 

la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului 

sunt: 

 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, plăţii dobânzilor, comisioanelor 

şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; 

 alte repartizări prevăzute de lege;  

 participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale 

cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli 

obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste 

drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 

nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; 

 minimum 50% dividende la bugetul local,  în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 

societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 

 profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi constituie 

sursa proprie de finanţare. 

În baza prevederilor legale enunțate şi potrivit Actului constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor 

are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net. 

 

V. AȘTEPTĂRI  ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR  

PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CAPITAL 

 

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora: 

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea 

legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind 

achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului; 

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea  înregistrării plăților restante către 

furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări şi penalități de întârziere, dobânzi); 
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- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința de 

plată redusă; 

- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității 

muncii și creșterea performanței societății; 

- măsuri de administrare a infrastructurii. 

 

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ 

SOCIETĂȚII „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA 

 

Pentru perioada 2017-2020 strategia de administrare a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA cuprinde 

viziunea și principalele direcții strategice referitoare la dezvoltarea Parcului Industrial Cugir.  

Societatea va manifesta o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților și prin controlarea  

activităților și proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se 

răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către consumatori. 

Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA va continua să lucreze îndeaproape cu investitorii din parc 

pentru a menţine acest centru de activitate economică complet ocupat, vibrant, curat si atractiv. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, Societății „Parcul Industrial Cugir” SA își propune următoarele linii 

de acţiune: 

1. Menţinerea unei infrastructuri funcţionale și adaptate la nevoile clienţilor; 

2. Extinderea Parcului Industrial;  

3. Realizarea de investitii pentru îmbunătătirea serviciilor oferite; 

 

VII. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE 

LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII 

„PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA 

 

Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la 

art. 2 pct. 2 lit. b din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare. 

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 3 (trei) 

administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) este temporară şi 

revocabilă.  

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi de  Adunarea Generală  a 

Acţionarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. 

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși în 

condițiile legii. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu 

poate depăşi durata mandatului său de administrator.  

Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi Director General al societăţii. 

Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atibuţii: 

1. Numește și revocă directorii societății și stabilește remunerația acestora; 

2. Consiliul de administratie delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe 

unul dintre ei director general; 

3. Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcţionare al societăţii la 

propunerea directorului general; 

4. Monitorizează și evaluează performanțele directorilor; 

5. Aprobă nivelul garanţiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de 

gestionar; 

6. Aprobă delegările de competenţă pentru directorul general; 

7. Supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea 

exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil și contul de profit și pierderi 

pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societăţii; 

8. Convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; 

9. Stabilește competenţele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor 

comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanţiilor; 

10. Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcţionale; 

11. Aprobă programele de dezvoltare și investiţii; 

12. Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a 

acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat; 

13. Negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului; 
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14. Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

 

VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII  

ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE 

 

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept 

fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor 

de administrare. 

1. Profesionalismului. Toate atribuţiile care revin administratorului trebuie îndeplinite cu maximum de 

eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte 

reglementările legale. 

2. Imparțialitatea și nediscriminarea. Principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o 

atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea 

atribuțiilor funcției. 

3. Integritate morală, principiu conform căruia administratorilor le este interzis să solicite sau să 

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să 

abuzeze de funcția pe care o are. 

4. Libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia administratorii pot să-și exprime și să-și 

fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri. 

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia administratorul în exercitarea 

mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare. 

6. Deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori, în 

exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor. 

7. Confidențialitatea, principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea 

informațiilor care se află în posesia sa. 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, activitatea organelor de administrare trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună 

comunicare. 

 

 

 

Anexa nr. 2 a Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 194/23 februarie 2016 

 

 

 

 

Comisia  de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de administraţie  

al Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A. în conformitate cu prevederile 

 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

Nr.crt. Funcţia  Numele şi prenumele Locul de muncă/funcţia deţinută 

1. Preşedinte  Elena OPRUȚA Consiliul Județean Alba -director 

executiv adjunct Direcția 

dezvoltare și bugete 

2. Membru Camelia Ileana LAZĂR Consiliul Județean Alba – 

Șef serviciu Buget  venituri 

3. Membru Horațiu Zaharia SUCIU Consiliul Județean Alba –  

șef birou Resurse umane  
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ROMÂNIA             

JUDEŢUL ALBA             

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de avizare a documentaţiilor tehnico-economice 

 aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, aflate în 

competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba 

sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Preşedintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 3639/28 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la constituirea Comisiei de avizare a 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrăririlor de intervenţii la 

construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- art. 44 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

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

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba a Comisiei 

de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrăririlor de 

intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în următoarea componenţă: 

  Preşedinte: 

Ioan BODEA   – director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Membri: 

Marian Florin AITAI  – director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Liliana NEGRUȚ   – director executiv, Direcţia juridică şi relaţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Voichița COMAN   – arhitect șef, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Floare PERȚA   – șef serviciu, Serviciul administrarea domeniului public și privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Cornelia FĂGĂDAR  – șef serviciu, Serviciul pentru implementarea Programului Alba – România 

100  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Secretar: 

Alexandru BAȘA  – consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

Art. 2. Regulamentul de funcţionare al Comisiei de avizare a documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrăririlor de intervenţii la construcţii existente, aflate în 

competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, este 

prezentat în anexa - parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

Art. 3. Contractele de servicii având ca obiect elaborarea de documentaţii tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiţii de interes judeţean care urmează a fi încheiate de Judeţul Alba, vor conţine 

clauze care să condiţioneze efectuarea recepţiei şi a plăţii serviciilor prestate de obţinerea avizului favorabil 
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al Comisiei de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau 

lucrăririlor de intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean 

Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.  

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al 

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

Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

Nr.  196                                                      

Alba Iulia, 28 februarie 2017 

Anexa la Dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Alba  

nr. 196/28 februarie 2017 

 

 

 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE  

al Comisiei de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau 

lucrăririlor de intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean 

Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

 

 

I. FUNCŢIONAREA COMISIEl  

 

 

Art. 1. Comisia de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi 

şi/sau lucrăririlor de intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului 

Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba se întruneşte în şedinţe de lucru, de regulă lunar 

sau, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acesteia. 

Art. 2.  (1) Lucrările comisiei sunt conduse de către preşedinte. 

        (2) În absenţa preşedintelui, lucrările comisiei sunt conduse de către persoana care îl 

înlocuieşte, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

Art. 3.  (1) Comisia lucrează valabil în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor şi adoptă hotărâri cu 

votul a două treimi din numărul celor prezenţi. 

 (2) În caz de absenţă a unuia dintre membrii comisiei, acesta va fi suplinit de către 

funcționarul public care îl înlocuieşte potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu 

de specialitate al Consiliului Județean Alba sau fișei postului. 

Art. 4. Pentru a fi temeinic analizate, materialele vor fi puse la dispoziţia membrilor comisiei cu cel 

puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei. 

Art. 5. (1) Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor comisiei este asigurată de secretarul comisiei. 

(2) Convocarea membrilor pentru şedinţă și comunicarea ordinii de zi și a materialelor care vor 

fi dezbătute se face prin grija secretarului, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei. 

Art. 6. (1) Termenul de analiză și soluționare a documentaţiilor de emitere a avizului comisiei este de 

10 zile lucrătoare, calculat de la data şedinței pe a cărei ordine de zi a fost inclusă analiza respectivei 

documentaţii. 

(2) Şedintele Comisiei tehnico-economice nu sunt publice. 

 

 

II. ATRIBUŢIILE COMlSlEI 

 

 

Art. 7. Comisia analizează şi avizează, în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor publice aflate în competenţa de aprobare a Consiliului 
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Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, care se referă la: 

 Obiective de investiţii noi; 

 Lucrări de intervenţii la construcţii existente. 

Art. 8. (1) Avizul se redactează în scris, se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică direcţiei 

de specialitate iniţiatoare, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data luării deciziei comisiei.  

(2) În cazul în care avizul este nefavorabil, va fi motivat. 

 

 

 

 

III. ATRIBUŢIILE SECRETARULUI COMISIEl 

 

Art. 9. Secretarul comisiei îndeplinşte următoarele atribuţii: 

a.) primeşte de la direcţiile/serviciile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba iniţiatoare documentaţiile tehnico-economice propuse pentru analiză şi avizare şi le 

înregistrează într-un registru special; 

b.) întocmeşte ordinea de zi şi convocatorul şedintelor; 

c.) pregăteşte mapele de lucru pentru membrii comisiei; 

d.) consemnează prezenţa membrilor comisiei, întocmeşte procesul-verbal al şedinţei în care sunt 

consemnate detaliat opiniile, observaţiile, propunerile şi deciziile comisiei şi redactează avizul acesteia. 

Procesul verbal va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai comisiei; 

e.) asigură evidenţa şi păstrarea documentelor referitoare la activitatea comisiei; 

f.) întocmeşte şi păstrează registrul unic al proceselor verbale de şedinţă; 

g.) întocmeşte şi păstrează registrul avizelor emise; 

h.) întocmeşte anual un raport privind activitatea comisiei; 

i.) păstrează un exemplar din documentaţia supusă avizării; 

j.) propune modificarea şi actualizarea prezentului regulament în funcţie de modificările legislative 

survenite. 

 

 

 

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 
 

  



 

108 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
ORDIN NR. 55 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 

ale Legii nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare a Colegiului Prefectural, și Referatul 

nr.07/3863/2017 de justificare a convocării Colegiului Prefectural; 

În temeiul art. 26 şi 27 din Legea nr. 340/2004, republicată în anul 2008, privind prefectul şi instituţia 

prefectului, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul: 

 

ORDIN 

 

Art. 1.  Se convoacă în şedinţă ordinară Colegiul Prefectural al judeţului Alba constituit în baza 

Ordinului nr. 399/2016 al Prefectului judeţului Alba, în data de 23 februarie 2017, ora 08,30, la sediul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art. 2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Analiza activității de inspecție socială desfășurată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba, în anul 2016; 

Prezintă: domnul Flaviu Cozuc, director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba; 

b) Informare privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba, în anul 2016; 

Prezintă: domnul Alexandru Retegan, director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba; 

c) Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, în anul 2016; 

Prezintă: domnul Dorel Fiț, director executiv, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

d) Stadiul realizării Planului de acţiuni, pe anul 2016, pentru implementarea în judeţul Alba a 

Programului de guvernare 2013-2016; 

Prezintă: domnul Nelu Fleşer, şef serviciu, Instituţia Prefectului Judeţul Alba; 

e) Diverse. 

 Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor Colegiului Prefectural, se va 

afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Județul Alba și se va publica în Monitorul Oficial al Județului Alba. 

 

                Alba Iulia,  15 februarie 2017 

 

      PREFECT, 

              Mihaela Maria Albu 

  

 Șef serviciu  

 Cazacu Ovidiu 

 

 

  Întocmit, 

 Lehedea Corina  
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDIN NR. 66 

 

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

Având în vedere prevederile art. 6 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; art. 26 lit. b și lit. g din Legea 481/2004 

privind protecția civilă, republicată; art. 16 lit. a și lit. c din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

Ținând cont de prevederile Ordinului MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță 

privind constituirea, încadrarea și dotarea SVSU/SPSU, precum și de Referatul nr. 3861/G/SC/16.02.2017 

pentru emiterea ordinului de aprobare a Planului de implementare a Ordinului MAI nr. 96/2016; 

În temeiul art. 26 alin. (1) și art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următorul: 

 

ORDIN 

 

 Art. 1   Se aprobă Planul de implementare a Ordinului MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor 

de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență. 

        

 Art. 2  Inspectoratul pentru Situații de Urgență "UNIREA" al județului Alba va coordona și 

desfășura activitățile necesare pentru implementarea prevederilor Ordinului MAI nr. 96/2016, conform 

planului anexat, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 3   Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situații de urgență va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență "UNIREA" al Județului Alba pentru punerea în aplicare și îl va afişa pe site-ul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. 

        

Alba Iulia, 24.02.2017 

 

 

Președintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

PREFECT 

Mihaela Maria ALBU 

 

 

 

        VIZAT 

    Şef Serviciu 

                                                                      Cazacu Ovidiu                                                                                       
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

    

ORDIN NR. 67 

       

           Prefectul judeţului Alba; 

 

         Văzând referatul de specialitate nr.70/23.02.2017  privind  emiterea  Ordinului  prefectului  referitor la  

actualizarea  componenţei  Comisiei  Judeţene de Acţiune  Împotriva  Violenţei în   

Sport  la  nivelul judeţului Alba, 

         Având în vedere prevederile Legii Educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.116/2002 pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport şi prevederile Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive cu modificările şi completările ulterioare, 

           Luând la cunoştinţă de modificările intervenite în structurile de specialitate ale unor instituţii publice judeţene,  

         În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN 

 

    Art. 1 Se actualizează Comisia Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport, având 

următoarea componenţă: 

 

 domnul Zinca Marius, subprefectul judeţului Alba, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba  - 

coordonator;  

 domnul comisar şef Cioancă Sorin, şef Serviciul Ordine Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Alba - membru; 

 domnul maior Ursaleș Iulian,  împuternicit prim adjunct al inspectorului şef, Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi Alba - membru; 

 domnul locotenent colonel Nicolae Negoiță, prim adjunct al inspectorului şef, Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” Alba - membru; 

 doamna Sorina Oprean, consilier, Consiliul Judeţean Alba – membru; 

 

 

 doamna Stânea Florina, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba – 

membru; 

 domnul Sinea Dumitru – Alexandru, director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Alba – 

membru; 

 domnul Bardi Ştefan, inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba - membru; 

 domnul Petropulos Cristian, preşedinte, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba - membru; 

 doamna Şandru Liliana, preşedinte, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Alba -membru;  

 domnul Pănăzan Ovidiu, preşedinte, Asociaţia Judeţeană de Powerlifting Alba – membru; 

 domnul Grozav Vasile, secretar, Academia Olimpică Română, filiala Alba – membru. 

 

Art. 2   Secretariatul Comisiei Judeţene de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport este asigurat de către 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba. 

 

Art. 3  Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport au fost stabilite 

prin regulamentul propriu, întocmit de directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba şi 

aprobat prin hotărârea comisiei.  
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    Art. 4  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 398 din 03 

octombrie 2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

         Art. 5 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor 

publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, Ministerului Afacerilor Interne, persoanelor în 

cauză şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

         

 

                                                                                          Alba Iulia, 28 februarie 2017 

 

 Prefect, 

Mihaela Maria Albu 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 

din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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