
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului legal în  

Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA” pentru a vota modificarea/actualizarea 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din 14 aprilie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului legal in Adunarea generală a asociaţilor „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA” pentru a vota modificarea/actualizarea Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Salubris Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 6904 din 11 aprilie 2017 al Arhitectului șef al Județului Alba 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului legal in Adunarea Generală a 

Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA” 

pentru a vota modificarea/actualizarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Salubris Alba; 

- adresa nr. 33/14 octombrie 2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

SALUBRIS ALBA; 

Luând în considerare prevederile: 

- Contractului de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor din Județul Alba; 

- Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Salubris Alba;  

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

art. 867-870 din Codul civil; 

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 acordă un mandat special, în prealabil, reprezentantului Judeţului Alba - 

doamna Stoicanescu Corina, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților a „ASOCIAŢIEI 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA” aprobarea 

modificării/actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Salubris Alba. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”, doamna Corina STOICĂNESCU. 

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, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA, Arhitectului șef al Județului Alba, doamnei 

Corina Stoicănescu, Direcției juridică și relații publice, Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

   

 

Înregistrat cu nr. 141 

Alba Iulia, 12 aprilie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului legal 

în Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA” pentru a vota modificarea/actualizarea 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA prin 

Notificarea nr. 33/14 octombrie 2016 solicită iniţierea unui proiect de hotărâre prin care 

Consiliul Judeţean Alba să acorde un mandat special reprezentantului legal al acestuia în 

Adunarea Generală a Asociaţilor Salubris Alba, prin care acesta să voteze următoarele actualizări 

şi modificări ale Statutului: 

 - Înfiinţarea unui Punct de lucru al ADI Salubris Alba la Galda de Jos;  

 - Posibilitatea înlocuirii reprezentantului primar al UAT-urilor, în cazul când acesta nu 

poate participa la şedinţa unei adunări generale, cu un alt reprezentant împuternicit în acest scop 

prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate:  

 - Consiliul Director al ADI Salubris Alba va fi forrnat din 8 membri, cate 1 

vicepreşedinte de municipiu/oraş şi 1 vicepreşedinte de comună pe fiecare LOT de activitate din 

cele patru existente; 

  - Artibuţiile de la punctele h), i), j) ale Consiliului Director din Statut sa fie trecute în 

responsabilitatea acestuia, în vechiul Statut fiind de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor; 

  -  Organizarea unor şedinţe semestriale ale Adunarii Generale a Asociaţilor;  

 -   Organizarea unor şedinţe trimestriale pentru Consiliul Director al ADI Salubris Alba. 

Având în vedere cele de mai sus am iniţiat prezentul Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului legal în Adunarea generală a asociaţilor 

„ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA” pentru a vota 

modificările/actualizările menţionate mai sus ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Salubris Alba 

Față de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. 2 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit 

căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine 

preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez 

proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 141 din 12 aprilie 2017. 

 

 

 

 PRESEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 



     ROMÂNIA 

     JUDEŢUL ALBA 

     CONSILIUL JUDEŢEAN 

     DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI 

     ŞI URBANISM 

                  Nr. 6904/11.04.2017 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului legal în  

Adunarea Generală a Asociaţilor a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA” pentru a vota modificarea/actualizarea 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba 

 

 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SALUBRIS ALBA a fost 

înfiinţată în anul 2009 pe o perioadă nedeterminată în scopul înfiinţării, organizării, 

reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de 

salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 

realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal şi regional. 

 În anul 2009 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 februarie 2009  a fost 

aprobată aderarea Judeţului Alba la „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

SALUBRIS ALBA”. 

 Conform prevederilor art. 22 alin. 1 din Statutul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARE SALUBRIS ALBA „hotărârile Adunării Generale în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la art. 17 alin. 2 lit. i – care prevede modificarea/ actualizarea statutului -  nu pot fi 

votate de reprezentanţii Asociaţiilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 

prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a Asociatului al cărei reprezentant este”. 

Prin Notificarea nr. 33/14 octombrie 2016, „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA” solicită iniţierea unui proiect de hotărâre prin care 

Consiliul Judeţean Alba să acorde un mandat special reprezentantului legal al acestuia în 

Adunarea Generală a Asociaţilor Salubris Alba prin care acesta să voteze următoarele actualizări 

şi modificări ale Statutului: 

 - Infiinţarea unui Punct de lucru al ADI Salubris Alba la Galda de Jos;  

 - Posibilitatea înlocuirii reprezentantului primar al UAT-urilor, în cazul când acesta nu 

poate participa la şedinţa unei adunări generale, cu un alt reprezentant împuternicit în acest scop 

prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate:  

 - Consiliul Director al ADI Salubris Alba va fi forrnat din 8 membrii, cate 1 

vicepreşedinte de municipiu/oraş şi 1 vicepreşedinte de comună pe fiecare LOT de activitate din 

cele patru existente; 

  - Artibuţiile de la punctele h), i), j) ale Consiliului Director din Statut sa fie trecute în 

responsabilitatea acestuia, in vechiul Statut fiind de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor; 

  -  Organizarea unor şedinţe semestriale ale Adunarii Generale a Asociaţilor;  

 -   Organizarea unor şedinţe trimestriale pentru Consiliul Director al ADI Salubris Alba. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 26.09.2014 doamna 

STOICANESCU CORINA este desemnata sa reprezinte judetul Alba in Adunarea generala a 

asociaţilor “ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SALUBRIS ALBA”. 

Având în vedere prevederile art. 91, alin. 1, lit. a şi d, art. 91 alin. 2 lit. d, art. 91 alin. 5 

lit. a pct. 13, art. 91 alin. 6 lit. A si c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare considerăm ca fiind legală şi 

oportună promovarea proiectuluide hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului legal în Adunarea generală a asociaţilor “ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA SALUBRIS ALBA” pentru a vota modificarea/actualizarea Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba. 

 

ARHITECT ȘEF, 

VOICHIŢA MARIA COMAN 

 

Redactat: CORINA STOICĂNESCU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

„Casă de breslaş, azi sediul Protopopiatului Ortodox” - monument istoric situat în 

municipiul Sebes, str. Lucian Blaga, nr. 6, judeţul Alba 
 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în data de 14 aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

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

preemţiune asupra imobilului „Casă de breslaş, azi sediul Protopopiatului Ortodox” - monument 

istoric situat în municipiul Sebeș, str. Lucian Blaga, nr. 6, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7055/13 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 397/13 aprilie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7031/13 aprilie 2017. 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

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

imobilului „Casă de breslaş, azi sediul Protopopiatului Ortodox”, situat în municipiul Sebeş, str. 

Lucian Blaga, nr. 6, judeţul Alba, proprietar Protopopiatul Ortodox Român Sebeş în cotă de 1/1 

părţi, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 548, cod AB-II-m-B-00334, conform 

documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la 

prezenta hotărâre, având datele de identificare: CF nr. 74637, nr. cad. 74637-C1.   

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

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

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

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

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

Judeţean Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 142 

Alba Iulia, 13 aprilie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilulului ”Casă de breslaş, azi sediul Protopopiatului Ortodox” - monument 

istoric situat în municipiul Sebes, str. Lucian Blaga, nr. 6, judeţul Alba 

 

 

 

 

Prin adresa nr. 397/13 aprilie 2017 (înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 7031/13 aprilie 2017), Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea 

făcută de Protopopiatul Ortodox Sebeş privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului „Casă de breslaş, azi sediul Protopopiatului Ortodox”,  situat în municipiul Sebeş, str. 

Lucian Blaga, nr. 6, judeţul Alba. 

Protopopiatul Ortodox Sebeş, în calitate de proprietar în cotă de 1/1 a imobilului „Casă 

de breslaş, azi sediul Protopopiatului Ortodox”, situat în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 

6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 74637, nr. cad. 74637-C1, intravilan în suprafaţă de 306 mp., 

înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 548, cod AB-II-m-B-00334 îşi exprimă 

intenţia de a vinde imobilul respectiv. 

Prin adresa nr. 397/13 aprilie 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba transferă 

dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei 

publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

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

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 

alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez 

proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 142 din 13 aprilie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE,                                     

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 7055 / 13.04.2017 
 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune  

asupra imobilulului „Casă de breslaş, azi sediul Protopopiatului Ortodox” - monument 

istoric situat în municipiul Sebes, str. Lucian Blaga, nr. 6, judeţul Alba 
 

 

Protopopiatul Ortodox Sebeş situat în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 6, judeţul 

Alba, în calitate de proprietar în cotă de 1/1 asupra imobilului ”Casă de breslaş, azi sediul 

Protopopiatului Ortodox” - situat intravilan în municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 6, judeţul 

Alba, prin adresa înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 397/13.04.2017, 

anunţă intenţia de vânzare a imobilului respectiv. Imobilul este înscris în CF nr. 74637, nr. cad. 

74637-C1, intravilan în suprafaţă de 306 mp., fiind înscrisă Lista Monumentelor Istorice 2015, 

nr. crt. 548, cod AB-II-m-B-00334. 

Conform art.4, alin (4) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, 

cu modificările şi completările ulterioare, monumentele istorice aflate în proprietatea 

persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării 

dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, 

pentru monumentele istorice clasate în grupa A. Alin (7) prevede că termenul de exercitare a 

dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării 

înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele 

necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază 

cu vânzătorul. 

 În situaţia în care, conform art. 4, alin (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7), 

acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile. Prin 

urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 

Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Sebeş. 

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

exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat. 

Consider că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului casă de 

breaslă, prin urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor 

mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi a Legii nr 

422/2001, privind protejarea monumentelor istorice,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 

privind constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  constatarea încetării calității de 

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

Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în data de 14 aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de 

membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier 

județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 

2017 privind  constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 

- raportul de specialitate nr. 7085/13 aprilie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

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

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

Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 cu privire la constatarea 

încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului consilier județean Feneșer Gheorghe; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 cu privire la constatarea 

încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale 

consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 

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

mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe; 

 - solicitarea domnului Feneșer Gheorghe înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 7064/13 aprilie 2017; 

 - extras de pe portalul just.ro privind soluția pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 

1126/107/2011 în ședința publică din data de 11 aprilie 2017; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

 

 



 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 privind 

constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe. 

 Art. II. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 

privind  constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului 

Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, urmând să aibă 

următorul cuprins: 

„Art. 1. Se constată încetarea calității de membru a consilierului județean Uțiu Ioan în 

comisia de specialitate a Consiliului Județean Alba nr. 6 Comisia sănătate și protecție socială și 

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

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

modificările și completările ulterioare.” 

Art. III. 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, Partidului Alianța 

Liberalilor și Democraților Alba, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului 

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

resurse umane și Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente 

clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 143 

Alba Iulia,  13 martie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 66/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în Autoritatea 

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

Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  

constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean 

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

 

 

Având în vedere faptul că, în momentul de față, nu mai subzistă motivele care au stat la 

baza adoptării de către Consiliul Județean Alba a hotărârilor nr. 66/16 martie 2017 și respectiv 

nr. 67/16 martie 2017, se impune revenirea la situația anterioară și recunoașterea calității de 

consilier județean a domnului Feneșer Gheorghe, cu toate drepturile ce rezidă din exercitarea 

acestei funcții elective. 

În acest context, va fi revocată Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 

2017 privind constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe și va fi modificat  art. 

1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  constatarea încetării 

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

județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan. 

Astfel, domnul Feneșer Gheorghe își va relua locul, devenit vacant anterior prin 

adoptarea celor două hotărâri, atât în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, cât și 

în cadrul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii. 

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

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

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

din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, înregistrat cu nr. 143/13 aprilie 2017. 

 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,  

documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Nr. 7085/13 aprilie  2016 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 66/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în Autoritatea 

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

Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  

constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean 

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

Prin adresa nr. 2696/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2696/15 februarie 2017, ne-a fost adus la 

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

mandatului de consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe  

În baza acestui ordin prin: 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 66/13 martie 2017 cu privire la constatarea 

încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului consilier județean Feneșer Gheorghe a fost constată încetarea calității de membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer 

Gheorghe, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

consilierului judeţean și a fost declarat vacant locul de consilier județean deținut de domnul 

Feneșer Gheorghe în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 cu privire la constatarea 

încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Alba ale 

consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan a fost constată încetarea calității de 

membru a consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan în comisiile de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii și respectiv nr. 

6 Comisia sănătate și protecție social și pe cale de consecință se modifică art. 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul Feneșer Gheorghe, prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 7085/13 aprilie 2017, ne aduce la cunoștință faptul că Ordinul Prefectului Județului 

Alba nr. 52/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului 

Feneșer Gheorghe a fost suspendat de Tribunalul Alba, prin sentința administrativă nr. 

1445/CAF/11 aprilie 2017 și a solicitat Consiliului Județean Alba să ia act de această situație, 

astfel încât să revină, în proxima ședință, asupra hotărârilor anterioare adoptate cu privire la 

mandatul domniei sale, pentru a putea reintra în drepturile legale cu privire la exercitarea funcției 

de consilier județean, în care a fost declarat ales și validat ulterior. 

În aceste condiții, raportat la documentele la care am făcut trimitere anterior, consider că 

se impune adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care  

- să fie revocată Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 privind 

constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe. 

 - să fie modificat  art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 

privind  constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului 

Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, urmând ca acesta să 

aibă următorul cuprins: „Se constată încetarea calității de membru a consilierului județean Uțiu 

Ioan în comisia de specialitate a Consiliului Județean Alba nr. 6 Comisia sănătate și protecție 

social și pe cale de consecință se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 



103/21 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, 

cu modificările și completările ulterioare.” 

Ca urmare a adoptării hotărârii de către Consiliul Județean Alba, domnul Feneșer 

Gheorghe își va relua locul, devenit vacantanterior prin adoptarea celor două hotărâri – care vor 

fi revocate -, atât în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, cât și în cadrul 

Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii. 

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

proiectului de hotărâre nr. 143/13 aprilie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 66/16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în 

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

Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 

privind  constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate ale Consiliului 

Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan. 

 

               

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU         



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PRESEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului 

Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în data de 14 aprilie 2017; 

Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017. 

- raportul de specialitate nr. 7120/14.04.2017, al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/2015 

privind modificarea art. 1 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 205/2014 privind 

implementarea Proiectului „MUSEIKON“ un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire 

monument istoric restaurată în Alba Iulia”, înregistrat la Unitatea de Management a Proiectului 

cu numărul PA16/RO12-LP11/07.04.2014 selectat spre finanțare  prin Mecanismul Financiar al 

Spatiului Economic European 2009-2014/Granturi SEE din cadrul Programului Conservarea și 

revitalizarea patrimoniului cultural si natural PA16/RO12  in parteneriat cu Muzeul National al 

Unirii Alba iulia , Arhiepiscopia Ortodoxa Romana de Alba Iulia si Muzeul Universitatii din 

Bergen, Norvegia. 

Având în vedere prevederile : 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 6/.2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

ART. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 și în consecinţă 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/2017 se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 

403.472,74  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 2.  (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2017, în sumă de 

260.071,98 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                    (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se 

stabileşte în sumă de 208.012,21 mii lei. 

                    (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017, se 

stabileşte în sumă de 52.059,77 mii lei. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 4. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 în sumă de 

4.932,42  mii lei, potrivit anexei nr.4 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 



Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2017,  în sumă de 160.546,80 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr.5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 150.544,85 mii 

lei. 

               (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 10.001,95 mii lei. 

  5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 6. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 

30.807,96  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   6. Alineatele  1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 13. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 

9.028 mii lei. 

         (2)  Repartizarea sumei de 9.028 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        8.653,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                375,00 mii lei 

          7. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 22. Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2017, se stabilesc în 

sumă de 20.708,30 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 15 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

8. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 29.  Se aprobă cheltuielile pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Judetul Alba, pe anul 2017  

în suma de 4.873,42 mii lei, potrivit anexei nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotarari”. 

9. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  136.310 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 24 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

10. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 39. Se aprobă Programul de investitii publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare si a creditelor de angajament pe anul 2017 în structura prevăzută în anexa nr. 30 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

11. Dupa articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 40 și va avea următorul 

cuprins: 

Art. 40. Se aprobă suportarea din bugetul local al Judetului Alba a eventualelor cheltuieli 

neeligibile necesare pentru  implementarea si finalizarea proiectului „MUSEIKON.Un nou 

muzeu al icoanei revitalizeaza o cladire monument istoric restaurata in Alba Iulia”.      

ART.  II.     Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare 

şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

ART. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 144 

Alba Iulia, 14 aprilie 2017 



 

ROMANIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

Expunere de motive 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba,  a bugetului local al Judeţului 

Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. 

Prezenta rectificare este realizată având la bază analiza execuţiei bugetelor componente 

bugetului general al judeţului în scopul redimensionării cheltuielilor în raport cu gradul de 

colectare a veniturilor astfel încât la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante, iar 

diferenţa dintre veniturile încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea 

exerciţiului bugetar curent şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte să fie 

mai mare decât zero.  

Având în vedere fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba și a ordonatorilor terţiari de credite, precum și proiectul de hotărâre nr.132/2017 

la  partea de venituri are în vedere suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, iar la 

partea de cheltuieli rectificarea este realizată pentru bugetul Consiliului Judeţean Alba, 

activitatea Sanatate, activitatea Protecţia mediului, „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Judetul Alba, Spitalul 

Județean de Urgență Alba Iulia. 

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

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 144 din 14 aprilie 2017 privind 

rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017. 

 

                                                                 Preşedinte, 

            Ion Dumitrel 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr.7120/14.04.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al  Judeţului 

Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, autoritatea deliberativă - Consiliul Județean Alba  poate 

aproba rectificarea bugetului Judeţului pe anul 2017 ca urmare a unor propuneri fundamentate 

ale ordonatorului principal de credite. 

 Avand in vedere analiza execuţiei bugetelor componente bugetului general al judeţului 

Alba, prezentata prin  proiectul de Hotărâre nr.132/2017  privind aprobarea conturilor de 

executie ale bugetului local al judetului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii pe trimestrul I al anului  supus dezbaterii în sedinta 

publica din luna aprilie 2017, se vor majora veniturile proprii unde se constată încasări mai mari 

față de nivelul prognozat respectiv  la indicatorul „cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma 

de 600,00 mii lei   

In vederea depunerii spre finantare de catre Spitalul Judetean de Urgenta a Judetului Alba 

proiectului „Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia”  in cadrul 

Programului Operational Regional 2014 -2020, Axa prioritara 3 prioritatea de investitii 3.1 

operatiunea b- cladirea  este necesara realizarea  auditului energetic, expertiza tehnica, DALI SI 

proiectul tehnic a obiectivului. Prin adresa nr. 6006/13.04.2017 Spitalul Judetean de Urgenta a 

Judetului Alba solicita suplimentarea subventiei acodate pe anul 2017 cu suma de 100,00 mii lei 

in vederea realizarii proiectului tehnic pentru obiectivul mentionat mai sus, sens in care se 

rectifica bugetul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia si implicit Bugetul instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe anul 2017 . 

De asemenea, in vederea finalizarii Proiectul “MUSEIKON“ un nou muzeu al icoanei 

revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, înregistrat la Unitatea de 

Management a Proiectului cu numărul PA16/RO12-LP11/07.04.2014 selectat spre finanțare 

conform adresei Ministerului Culturii – Unitatea de Management a Proiectului din cadrul 

Programului ”Conservarea și Revitalizarea Patrimoniului Cultural și Natural, nr.4074LP11, 

înregistrată la Consiliul județean Alba sub nr. 19912/02.12.2014 si urmare a necesitatii realizarii 

alimentarii cu energie electrica a obiectivului MUSEIKON precum si pentru bransamentul de 

apa si canal necesare finalizarii proiectului, prin adresa nr.7022/13.04.2017 se solicita 



suplimentarea cu suma de 500,00 mii lei, sens in care se rectifica bugetul proiectului si implicit 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017. 

Avand in vedere cele prezentate, urmare a fundamentărilor compartimentelor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba si a ordonatorilor terţiari de credite, propunerea 

de rectificare efectuată în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, la partea de cheltuieli, este realizată pentru 

bugetul Consiliului Judeţean Alba, activitatea Sanatate, activitatea Protecţia mediului, „Alte 

acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei” aferente bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pentru Judetul Alba, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia si implicit se 

propun modificări corespunzatoare  in lista de investiţii cu finantare in anul 2017. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 144 din 14 aprilie 2016. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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