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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

a domnului consilier județean Uțiu Ioan 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

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

Ioan; 

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

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

domnului consilier județean Uțiu Ioan; 

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

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

 Ţinând cont de prevederile: 

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

consilierilor județeni, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

Alba; 

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

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

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - adresei nr. 2605/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 

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

consilier județean al domnului Uțiu Ioan; 

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

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

Copilului Alba a domnului consilier județean Uțiu Ioan; 

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 prezenta 

HOTĂRÂRE 

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

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

urmare a încetării mandatului de consilier județean. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Uțiu Ioan, Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei juridică și relații publice și Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

Nr. 65 

Alba Iulia,  16 martie 2017       

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


 

11 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

a Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

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

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

Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

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

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

 - adresei nr. 2605/15 februarie 2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 

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

consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe; 

 Ținând cont 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. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe, ca urmare a încetării de drept, înainte 

de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean deținut de domnul Feneșer Gheorghe în 

cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba,  Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, domnului Feneșer Gheorghe, Direcţiei juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete, Biroului resurse umane și Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

  

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Nr. 66 

Alba Iulia,  16 martie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

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

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

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

Gheorghe și Uțiu Ioan; 

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

 Ținând cont de prevederile: 

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

consilierilor județeni, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

Județean Alba nr. 112/21 iulie 2016 și nr. 189/27 octombrie 2016; - adresei nr. 2605/15 februarie 

2017 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 

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

consilier județean al domnului Feneșer Gheorghe; 

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

consilier județean al domnului Uțiu Ioan; 

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

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

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

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

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

bugete, strategii și respectiv nr. 6 Comisia sănătate și protecție social și pe cale de consecință se 

modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiilor de specialitate, domnilor Feneșer 

Gheorghe, Uțiu Ioan, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse 

umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU       

Nr. 67 

Alba Iulia,  16 martie 2017   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor  

terenuri - monumente istorice situate administrativ în comuna Roşia Montană,  

sat Ţarina, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor terenuri - 

monumente istorice situate administrativ în extravilanul comunei Roşia Montană, sat Ţarina, judeţul 

Alba; 

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

asupra imobilelor terenuri - monumente istorice situate administrativ în extravilanul comunei Roşia 

Montană, sat Ţarina, judeţul Alba; 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3405/23 februarie 2017. 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

- HOTĂRÂRE 

 

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

teren extravilan în suprafaţă de 3068 mp., înscris în C.F. 73766 Roşia Montană, nr. top. 2295/3/2, 

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

2295/1/1, având ca proprietar pe doamna Boia Angela Daniela, situate administrativ în comuna Roşia 

Montană, sat Ţarina, imobile înscrise în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl 

arheologic Alburnus Maior - Roşia Montană, cod LMI 2015 AB-I-s-A-00065, conform documentaţiei 

transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.   

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

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

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU      

 

     

 

 

 

 

Nr. 68 

Alba Iulia, 16 martie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

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

patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj; 

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

bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, 

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj; 

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

Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

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

Alba; 

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

Având în vedere prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

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

Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, 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. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul 

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

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

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

acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al municipiului Blaj, urmând a fi încheiat în acest 

sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean Alba, precum şi 

de primarul Municipiului Blaj. 

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

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

menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

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

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

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Municipiului Blaj prin Consiliul local al 

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

patrimoniului și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 69  

Alba Iulia, 16 martie 2017 

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 69/16 martie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Blaj 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

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

patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir; 

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

bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, 

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir; 

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

Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

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

Alba; 

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

Având în vedere prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

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

Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, 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. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului 

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

Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber. 

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

acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al oraşului Cugir, urmând a fi încheiat în acest sens 

un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean Alba, precum şi de 

primarul Oraşului Cugir. 

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

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al oraşului Cugir îi revine obligația de a menține 

destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

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

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

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Orașului Cugir prin Consiliul local al oraşului 
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Cugir, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 70 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 70/16 martie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Cugir 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Zlatna 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

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

patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Zlatna; 

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

bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, 

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Zlatna; 

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

Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

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

Alba; 

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

Având în vedere prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

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

Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, 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. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului 

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

cadrul Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber. 

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

acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al oraşului Zlatna, urmând a fi încheiat în acest sens 

un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean Alba, precum şi de 

primarul Oraşului Zlatna. 

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

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

menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

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

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

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Orașului Zlatna prin Consiliul local al oraşului 
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Zlatna, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

Nr. 71 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 71/16 martie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul oraşului Zlatna 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

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

patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud; 

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

bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, 

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud; 

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

Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

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

Județului Alba; 

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

Având în vedere prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

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

Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, 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. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul 

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

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

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

acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al municipiului Aiud, urmând a fi încheiat în acest 

sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean Alba, precum şi 

de primarul Municipiului Aiud. 

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

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al municipiului Aiud îi revine obligația de a 

menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

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

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

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Municipiului Aiud prin Consiliul local al 
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municipiului Aiud, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 72 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 72/16 martie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Municipiului Aiud 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                              Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, 

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş; 

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

Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

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

Județului Alba; 

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

Având în vedere prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

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

Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, 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. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului 

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

cadrul Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber. 

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

acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, urmând a fi încheiat în acest 

sens un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean Alba, precum şi 

de primarul Oraşului Ocna Mureş. 

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

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al oraşului Ocna Mureş îi revine obligația de a 

menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

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

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

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al 

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

gestionarea patrimoniului și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

Nr. 73 

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 73/16 martie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Ocna Mureş 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                             Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a unor bunuri mobile 

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

patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş; 

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

bunuri mobile achiziționate prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, 

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş; 

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

Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

- adresa nr. 529/257/11 ianuarie 2017 a Consiliului local al oraşului Teiuş prin care această 

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

Alba; 

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

Având în vedere prevederile procedurii operaționale cod P.O.02-7-02 privind transferul 

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

Consiliului Județean Alba; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, 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. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului 

Teiuş, a bunurilor mobile prevǎzute ȋn anexa - parte integrantǎ a prezentei hotǎrâri, achiziționate ȋn cadrul 

Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber. 

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

acceptarea, prin hotărâre adoptată de Consiliul local al oraşului Teiuş, urmând a fi încheiat în acest sens 

un proces verbal de predare - preluare, aprobat de preşedintele Consiliului Județean Alba, precum şi de 

primarul Oraşului Teiuş. 

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

gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al oraşului Teiuş îi revine obligația de a menține 

destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

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

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

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Orașului Teiuș prin Consiliul local al oraşului 
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Teiuş, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 74 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 74/16 martie 2017 

 

 

 

 

Lista bunurilor care vor fi transmise fǎrǎ platǎ,  

din patrimoniul Județului Alba ȋn patrimoniul Oraşului Teiuş 

 

 

 

Nr. crt. Denumire bunuri Cantitate 

1.  Aparat extensie talie     1 

2.  Aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor  1 

3.  Aparat pentru extensia braţelor  1 

4.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare și superioare 

1 

5.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și a umerilor 

1 

6.  Aparat pentru întreţinerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

inferioare 

1 

7.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea masei musculare a membrelor 

superioare și inferioare 

1 

8.  Aparat pentru întreținerea și dezvoltarea muşchilor stomacului, 

abdomenului și spatelui 

1 

9.  Aparat pentru lucrarea și extensia picioarelor 1 

10.  Aparat pentru mușchii pieptului și a spatelui 1 

11.  Aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilități 1 

 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                              Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

 cu privire la aprobarea modificării lungimii și traseului  

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

Mureş - Găbud - limita Județul Mureş 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării lungimii și traseului drumului judeţean 

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

Județul Mureş; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării lungimii și 

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

Mureş – Găbud - limita Județul Mureş; 

- raportul de specialitate nr. 4171/8 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 44/23 februarie 2017 privind încuviințarea cererii 

adresate orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun 

imobil şi terenului aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului 

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

Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus) 

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

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/23 februarie 2017 privind încuviințarea cererii 

adresate comunei Noșlac prin Consiliului local al comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil 

și terenului aferent din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al 

comunei Noșlac, în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în 

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

Căptălan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud-limita Jud. Mureş; 

- Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 35/28 februarie 2017 privind 

aprobarea transmiterii unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș 

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

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

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

Județul Mureş; 

- Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 40/28 februarie 2017 privind 

declasarea unui sector de drum  din DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac - Căptălan - Copand - 

Stîna de Mureș - Găbud - limita județul Mureș,  situat în judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Noșlac nr. 10/28 februarie 2017 privind încuviințarea 

cererii adresate comunei Noșlac prin Consiliului local al comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun 

imobil și terenului aferent din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local 

al comunei Noșlac, în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în 

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

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

- Hotărârii Consiliului Local Noșlac nr. 18/28 februarie 2017 privind declasarea unui sector de 

drum  din DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureș - Găbud - 

limita județul Mureș,  situat în judeţul Alba; 

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. 9 alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice 

şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-  H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea bunului imobil şi terenului aferent situat administrativ în orașul Ocna 

Mureș, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local Ocna Mureș, 

în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

Art. 2. Se aprobă preluarea bunului imobil şi terenului aferent situat administrativ în comuna 

Noșlac, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri, din domeniul public al Comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local Noșlac, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

Art. 3. Se aprobă declasarea tronsonului de drum județean, situat administrativ în orașul Ocna 

Mureș, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de interes local - stradă și trecerea din 

domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al 

orașului Ocna Mureș și în administrarea Consiliului Local Ocna Mureș. 

Art. 4. Se aprobă declasarea tronsonului de drum județean, situat administrativ în comuna Noșlac, 

județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri 

și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de interes local - drum vicinal și trecerea din din 

domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al 

comunei Noșlac și în administrarea Consiliului Local Noșlac. 

Art. 5. Se aprobă modificarea lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Uioara 

de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita Județul Mureş, conform anexei 

nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri, prin încadrarea bunurilor imobile prezentate în anexa nr. 1 și 

anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri în categoria funcţională de drum  judeţean şi încadrarea 

sectorului de drum judeţean DJ107G de la km. 0+000 - km. 1+191, în categoria funcţională de drum de 

interes local-stradă, respectiv a sectorului de drum judeţean DJ107G de la km. 1+191 - km. 1+251, în 

categoria funcţională de drum de interes local-drum vicinal. 

Art. 6. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent se face pe bază de protocol 

încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 7. Poziţia cu nr. crt. 52 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba, se modifică conform anexei nr. 6, după cum urmează: 

 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ107G:  DJ107D (Ocna Mureş) –Noşlac – 

Căptălan – Copand - Stâna de Mureş – Găbud - limita județul Mureş”; 

 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 

o poz. km: 0+000 - 3+909 drumul comunal DC248 aflat in domeniul public al 

oraşului Ocna Mureş-Lungime 3,909 km; 

o poz. Km: 3+909 - 19+200 drum judeţean aflat in domeniul public al judeţului 

Alba; 

o Lungime totală drum DJ107G: 19,200 km 

 coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2017” 

Art. 8. Orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

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

hotărâri. 

Art. 10. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Orașului Ocna Mureș prin Consiliui local al orașului 

Ocna Mureș, Comunei Noșlac prin Consiliul local al comunei Noşlac și 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. 75 

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 75/16 martie 2017 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent preluat din domeniul public al Orașului Ocna Mureș  

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

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

 

 

 

Locul unde 

este situat 

drumul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

Caracteristicile bunului 

Orașul Ocna 

Mureș, 

Județul Alba 

Orașul Ocna Mureș, 

Județul Alba 

Județul Alba, 

Consiliul 

Județean Alba 

Str. Mihai Eminescu – parțial, str. Fabricii 

– parțial, DC 248 – parțial din care parțial 

identificat cu CF nr. 72053/cad.72053 – în 

suprafață de 11025 m.p 

Origine - destinație: km 0+000 (DJ107D) 

- 3+002 (limită comuna Noșlac); 

Lungimea drumului L = 3,002 km; 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 75/16 martie 2017 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil şi terenului aferent preluat din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea 

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

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

 

 

Locul unde 

este situat 

drumul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

Caracteristicile bunului 

Comuna Noșlac, 

Județul Alba 

Comuna Noșlac, 

Județul Alba 

Județul Alba, 

Consiliul 

Județean Alba 

DC 248 – parțial 

Origine - destinație: km 3+002 (limita 

oraș Ocna Mureș) - 3+913 (DJ 107G); 

Lungimea drumului L = 0,911 km; 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 75/16 martie 2017 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand –  

Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures care se  

încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local - stradă 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 

Poziţie kilometrică Lungime 

Km 

Denumire 

propusa Origine Destinaţie 

DJ 107 G: DJ 107 D 

(Ocna Mures) - Noslac - 

Captalan - Copand - 

Stana de Mures - Gabud 

- limita jud. Mures 

Km 0+000 – 1+191 

Drum 

judeţean 

 

 

DJ 107 D 

 

0,000 

 

Limita UAT 

Noşlac 

 

1,191 

 

 

 

1,191 

  

Strada 8 

Martie 

 

 

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 75/16 martie 2017 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand –  

Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures care se încadrează în categoria funcţională a drumului 

public de interes local – drum vicinal 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 

Poziţie kilometrică Lungime 

Km 

Denumire 

propusa Origine Destinaţie 

DJ 107 G: DJ 107 D 

(Ocna Mures) - Noslac - 

Captalan - Copand - 

Stana de Mures - Gabud 

- limita jud. Mures 

Km 1+191 – 1+251 

Drum 

judeţean 

 

Limita UAT 

Ocna Mureş 

 

0,000 

 

 

DJ 107 G 

 

 0,060 

 

 

 

0,060 

  

Drum 

vicinal 

 

 

Anexa nr. 5 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 75/16 martie 2017 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand –  

Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures 

 

 

Denumirea 

drumului 
Traseul drumului 

Poziţia kilometrică Lungimea 

reală 

-km- Origine Destinaţie 

DJ107G 

DJ107D(Ocna Mureş)-Noşlac-Căptălan-

Copand-Stăna de Mureş-Găbud-lim. jud. 

Mureş 

0+000 19+437 19,437 
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Anexa nr. 6 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba 75/16 martie 2017 

 

 

Datele de identificare 

ale bunului imobil care se cuprinde la poziţia cu nr. crt. 52 în 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba 
 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

 

Elementele de identificare 

Anul dobândirii 

sau, după caz, al 

dării în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

 

52 

 

1.3.7.2. 

DJ107G : 

DJ107D (Ocna 

Mureş)-Noşlac-

Căptălan-

Copand-Stâna de 

Mureş-Găbud-

lim. jud. Mureş 

- Poz. km: 0+000 - 19+437 

- Lungime: 19,437 km 

 

2017 5.397.021,55 Domeniul public 

al judeţului Alba 

potrivit 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 3822 din 3 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 3369 din 2 martie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3784 din 2 martie 2017; 

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

juridică și ordine public, și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18 din 26 ianuarie 2017 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

Nr. 76 

Alba Iulia,  16 martie 2017 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 76/16 martie 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 modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

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

Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 3823 din 2 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 611 din 1 martie 2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu nr. 

3776 din 2 martie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba.  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 19/26 ianuarie 2017 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud; 

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

juridică și ordine public, și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, conform 

anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 19/26 ianuarie 2017 îşi încetează aplicabilitatea 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
Nr. 77 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

NOTA: Anexa 1 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 77/16 martie 2017 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 77 /16 martie 2017 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei 

  

Nivel 

studii 

Specialitatea 

  

Număr 

posturi  

 

COMITET DIRECTOR 

1 Manager II S 

 

1 

2 Director medical II S 

 

1 

3 Director financiar contabil II S Economist 1 

Total 3 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I 

4 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

5-6 Medic primar S Pneumologie 2 

7-12 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

13 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

14-15 Asistent medical PL Medicină generală 2 

16-19 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 

20-24 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 5 

COMPARTIMENT TBC 

25 Medic specialist S Pneumologie 1 

26 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

27-28 Asistent medical principal PL Medicină generală 2 

29-30 Asistent medical PL Medicină generală 2 

31 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

32-34 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 

35 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 32 

SECŢIA PNEUMOLOGIE II 

36 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

37 Medic primar S Pneumologie 1 

38-39 Medic specialist S Pneumologie 2 

40 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

41-46 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

47 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

48 Asistent medical S Medicină generală 1 

49-52 Asistent medical PL Medicină generală 4 

53 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

54-60 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 

61-66 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 6 

 Total 31 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

67 Şef  laborator gradul I S Laborator 1 

68 Medic primar S Laborator 1 

69 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 

70-71 Asistent medical principal PL Laborator 2 

72 Îngrijitor curăţenie  G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 6 

LABORATOR RADIOLOGIE 

73 Medic specialist S Radiologie 1 

74 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

75 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 3 
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LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

76-77 Medic specialist S Pneumologie 2 

78 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 

FARMACIA 

79 Farmacist şef secție gradul I S Farmacie 1 

80 Asistent medical principal PL Farmacie 1 

81 Asistent medical PL Farmacie 1 

82 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 4 

DISPENSAR TBC 

83 Medic primar S Pneumologie 1 

84 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

85 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

86 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 4 

STATISTICĂ MEDICALA 

87 Registrator medical debutant M   1 

 Total 1 

S.P.C.I.N (Ord. 916/2006) 

88 Medic specialist S Epidemiologie 1 

89 Asistent medical  PL Epidemiologie 1 

90 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

91 Medic specialist S   1 

92 Consilier Juridic gr. II S  Jurist 1 

93 Economist gr. II  S  Economist 1 

 Total 3 

FINANCIAR CONTABILITATE 

94-95 Economist gr. IA S Economist 2 

96 Economist gr. I S Economist 1 

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE 

97 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

Total 4 

BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE 

98 Şef birou gr. II S Economist 1 

99 Economist gr. IA S Economist 1 

100 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

JURIDIC 

101 Consilier juridic gr. II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 

102 Referent tr. I M Referent 1 

103 Funcţionar, arhivar  M Arhivar 1 

Total 6 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

104 Şef serviciu gr. II S Inginer 1 

APROVIZIONARE 

105 Referent/merceolog  tr. I M Merceolog   1 

106 Magaziner M   1 

COMPARTIMENT  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ, 

PROTECȚIE CIVILĂ 

107 Inginer gr. IA S Inginer 1 

 

TEHNIC 

108 Subinginer gr. I SSD Subinginer 1 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ 

109 Analist, programat, gr. II S Informatică 1 
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CAPELA 

110 Preot gr. II S Preot 1 

 Total 8 

DESERVIRE GENERALĂ 

111 Portar,  paznic G Agent pază și ordine 1 

Total 1 

MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII 

112 Muncitor calificat tr. III   Instalator 1 

113 Muncitor calificat tr. II   Electrician 1 

Total 2 

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 

114-115 Muncitor calificat tr. II   Fochist 2 

116 Muncitor calificat tr. III   Fochist 1 

Centrala telefonică 

117-118 Muncitor calificat tr. IV   Telefonist 2 

Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale 

119 Muncitor calificat tr. IV   Croitor 1 

Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

120 Muncitor necalificat tr. I   Manipulant bunuri 1 

Spaţii verzi 

121 Muncitor calificat tr. III   Horticultor 1 

122 Muncitor necalificat tr. I     1 

Frizeria 

123 Muncitor calificat tr. IV   Frizer 1 

Conducere auto 

124 Şofer tr. I   Şofer 1 

Total 11 

BUCĂTĂRIE 

125 Muncitor calificat tr. III   Bucătar 1 

126-127 Muncitor calificat tr. IV   Bucătar 2 

Total 3 

SPĂLĂTORIE 

128 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 

129 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 

GARDEROBĂ 

130 Garderobier M;G Garderobier 1 

Total 

TOTAL POSTURI 130 

  

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA     

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării structurii organizatorice a  

Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.  
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședința ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării structurii organizatorice a Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.; 

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

organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.; 

- raportul de specialitate nr. 3845/3 martie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 965/2 martie 2017 a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3813/2 martie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 72 din 28 aprilie 2015 

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

S.A.; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, 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. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Societății „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” S.A., respectiv organigrama şi statul de funcţii, acestea urmând să aibă structura prevăzută 

în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2  - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 72 din 28 aprilie 2015 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, precum și a 

directorului general al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 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 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A., 

Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
 

Nr. 78 

Alba Iulia,  16 martie 2017 

NOTA: Anexa 1 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 78/16 martie 2017 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

 Județean Alba nr.78 / 16 martie 2017 

        

 

STAT DE FUNCŢII 

al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

Nr. 

crt.  

 

Denumirea funcţiei 

 

 

Număr de  

posturi 

 Personal de conducere si tehnico-administrativ 22 

 Personal conducere societate 2 

1 Director general 1 

2 Director economic 1 

 Personal conducere producţie 1 

3 Inginer șef producţie 1 

 Biroul financiar - contabilitate 4 

4 Șef birou financiar-contabilitate 1 

5-7 Economist în gestiune economică 3 

 Biroul resurse umane-salarizare 2 

8 Șef birou resurse umane 1 

9 Inspector evaluare și selecţie profesională 1 

 Biroul achiziţii/aprovizionare 1 

10 Economist în management  1 

 Biroul marketing/promovare/contractare 1 

11 Inginer marketing 1 

 Biroul ofertare – informatizare - decontare producţie 4 

12 Șef birou ofertare-decontare 1 

13 Inginer sistem informatică 1 

14-15 Inginer drumuri și poduri 2 

 Compartimentul SSM/PSI/mediu 1 

16 Inspector SSM 1 

 Compartimentul juridic 1 

17 Consilier juridic 1 

 Laborator/controlul calităţii 2 

18 Inginer chimist – şef laborator 1 

19 Responsabil tehnic cu execuţia 1 

 Gestiunea materialelor – controlul intern de gestiune 3 

20 Controlor de gestiune 1 

21 Gestionar depozit Alba Iulia 1 

22 Gestionar depozit Aiud 1 

 Personal din structura de producţie 123 

 Secţie de execuţie 2 

23 Şef şantier 1 

24 Inginer topograf 1 
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 Formaţie lucrări mixte Aiud 8 

25 Şef formaţie 1 

26 Asfaltator 1 

27-28 Finisor terasamente 2 

29-30 Lucrător în drumuri 2 

31-32 Muncitor necalificat 2 

 Formaţie lucrări mixturi asfaltice Aiud 8 

33-36 Asfaltator 4 

37-38 Lucrător în drumuri 2 

39-40 Muncitor necalificat 2 

 Formaţie lucrări mixte Alba Iulia 14 

41 Şef formaţie 1 

42-43 Asfaltator 2 

44 Finisor terasamente 1 

45 Lucrător în drumuri 1 

46-47 Betonist 2 

48 Fierar-betonist 1 

49-50 Dulgher 2 

51-52 Pavator 2 

53-54 Muncitor necalificat 2 

 Formaţie lucrări mixturi asfaltice Alba Iulia 8 

55-58 Asfaltator 4 

59-60 Lucrător în drumuri 2 

61-62 Muncitor necalificat 2 

 Formaţie lucrări mixte  Câmpeni 7 

63 Șef formaţie 1 

64-65 Asfaltator 2 

66 Finisor terasamente 1 

67-68 Lucrător în drumuri 2 

69 Muncitor necalificat 1 

 Staţia asfalt Aiud 4 

70 Maşinist instalaţii mixturi asfaltice 1 

71-72 Asfaltator 2 

73 Maşinist încărcător frontal 1 

 Staţia asfalt și emulsie Alba Iulia 5 

74 Inginer electromecanic 1 

75 Electromecanic automatizări 1 

76-77 Asfaltator 2 

78 Maşinist încărcător frontal 1 
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 Secţia utilaj - transport 3 

79 Şef secţie utilaj-transport 1 

80-81 Normator 2 

 Coloana auto 29 

82 Conducător activitate de transport rutier 1 

83-95 Şofer de mare tonaj 13 

96-102 Şofer de autocamioane 7 

103-110 Şofer de autoturisme si camionete 8 

 Formaţie reparaţii auto si utilaje/confecţii metalice 8 

111 Lăcătuş mecanic 1 

112-115 Mecanic auto 4 

116 Sudor 1 

117 Electrician auto 1 

118 Frezor 1 

 Formaţie deservire utilaje 17 

119-120 Maşinist repartizator mixturi 2 

121-125 Maşinist cilindrii compactori 5 

126-127 Maşinist excavator 2 

128-130 Maşinist buldo - excavator 3 

131-133 Maşinist autogreder 3 

134 Maşinist freză asfalt 1 

135 Maşinist mică mecanizare 1 

 Administrativ 10 

136-138 Punct de lucru Alba Iulia 3 

139-141 Punct de lucru Aiud 3 

142-144 Punct de lucru Cîmpeni 3 

145 Îngrijitor 1 

 Total 145 

 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea înființării  

Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba 

 

Consiliul Județean Alba, întrunit în ședința ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont - 

Salvaspeo Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public 

Județean Salvamont - Salvaspeo Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3268 din 23 februarie2017, comun al Serviciului Public Județean 

„Salvamont” Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

strategii, 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 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 și art. 16 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 

- art. 33 alin. 1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România, cu modificările și completările superioare; 

- art. 25 din Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din 

mediul subteran speologic; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

   

Art. 1. (1) Se aprobă, începând cu data de 1 aprilie 2017, înființarea Serviciului Public Județean 

Salvamont – Salvaspeo Alba, ca instituție publică în subordinea Consiliului Județean Alba, prin 

reorganizarea structurii Serviciului Public Județean Salvamont Alba. 

             (2) Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba va avea sediul în municipiul 

Alba-Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba. 

Art. 2. Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba are ca obiect de activitate 

coordonarea activității de prevenire a accidentelor montane, de salvare în munți a persoanelor accidentate 

și a bolnavilor și coordonarea activității de prevenire a accidentelor și de salvare în mediul subteran 

speologic. 

Art. 3. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, 

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

Art. 4. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, 

conform anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean 

Salvamont - Salvaspeo Alba, conform anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Personalul Serviciului Public Județean Salvamont - serviciu public fără personalitate 

juridică, înființat în subordinea Consiliului Județean Alba prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

54/23 august 2001 va fi preluat de către noua structură. 

Art. 7. Începând cu data de 1 aprilie 2017 domnul Forda Lucian Onoriu - șef serviciu gradul II, 

exercită cu caracter temporar, până la ocuparea postului prin concurs, pe o perioadă de maximum 6 luni, 

funcția de conducere vacantă de director gradul I la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo 

Alba. 

Art. 8. Patrimoniul Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba se constituie prin 

preluarea patrimoniului vechii structuri, pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 



 

42 

45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu obligativitatea păstrării destinației și 

funcționalității. 

 Art. 9. (1) Finanțarea Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba  se asigură din 

bugetul local al Județului Alba. 

  (2) Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba poate folosi pentru 

desfășurarea activității, bunuri materiale și fonduri bănești primite de la persoane fizice sau juridice sub 

formă de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale. Fondurile bănești acordate vor fi 

vărsate direct în bugetul local al Județului Alba și vor fi utilizate potrivit destinațiilor stabilite de 

transmițător. 

  (3) Veniturile realizate din taxa specială salvamont, stabilită în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255/2005 privind aprobarea taxei speciale 

Salvamont, cu modificările și completările ulterioare, se varsă la bugetul local al Județului Alba și vor fi 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciului. 

 Art. 10. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției juridică și relații 

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

Consiliului Județean Alba și Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 11. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului Public Județean Salvamont - 

Salvaspeo Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 79 

Alba Iulia, 16 martie 2017 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 

 

ORGANIGRAMA 

SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 

 

 

STATUL DE FUNCȚII AL   

SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcției Nivelul studiilor Număr posturi 

1. Director gradul I S 1 

Serviciul salvatori montani și salvaspeo 

2. Șef serviciu gradul I S 1 

3-14. Salvator montan gradul I M 12 

Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și resurse umane 

15. Inspector de specialitate gradul IA S 1 

16. Inspector de specialitate gradul II S 1 

17. Referent treapta IA M 1 

TOTAL 17 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

  

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

PREȘEDINTE 

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN 

SALVAMONT – SALVASPEO ALBA 

DIRECTOR 

SERVICIUL SALVATORI MONTANI 

ȘI SALVASPEO 

 

1+12 

COMPARTMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, 

ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 

RESURSE UMANE 

3 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

 SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

CAPITOLUL I -  Dispoziţii generale 

Art. 1. Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba este un serviciu public de interes 

judeţean, cu personalitate juridică înfiinţat sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, prin reorganizarea 

Serviciului public județean Salvamont Alba, a cărui activitate se desfăşoară potrivit prevederilor H.G. nr. 

77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii 

de salvare în munţi, a Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de 

salvare din mediul subteran speologic, republicată, şi a Legii nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative care 

completează cadrul legal specific. 

Art. 2. Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba are sediul în municipiul Alba Iulia, 

str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba. 

Art. 3. Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare, a regulamentului de 

ordine interioară şi a actelor normative aplicabile serviciilor publice de prevenire a accidentelor montane 

şi de salvare în munţi precum şi activitatea de prevenire a accidentelor şi de salvare în mediul subteran 

speologic. 

 

CAPITOLUL II - Obiectul de activitate 

Art. 4. Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba are ca obiect de activitate 

coordonarea activităţii de prevenire a accidentelor montane, patrulare preventivă şi de salvare în munţi a 

persoanelor accidentate, a bolnavilor, asigurarea permanenței la punctele și refugiile salvamont şi 

activitatea de salvare din mediul subteran speologic care cuprinde patrularea preventivă, căutarea 

persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea primului ajutor medical în caz de 

accidentare, evacuarea accidentaţilor şi persoanelor decedate pe raza administrativ teritorială a judeţului 

Alba. 

Art. 5. Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba are următoarele atribuţii principale: 

a.) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană şi 

de salvare din mediul subteran speologic (salvaspeo) din judeţul Alba; 

b.) efectuează și coordonează activităţile de prevenire a accidentelor din mediul montan și subteran 

speologic; 

c.) asigură deplasarea de urgenţă la locul solicitat, acordarea primului ajutor medical, evacuarea 

accidentatului, a bolnavului, a persoanei decedate, ori a persoanei dispărute şi găsite, după caz, precum şi 

transportul acestora la locul stabilit pentru a fi preluat de personalul medical de specialitate; 

d.) asigură patrularea preventivă în zonele montane, în zonele carstice cu aflux de turişti şi cu grad 

de periculozitate ridicat şi în staţiunile turistice montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă; 

e.) identifică traseele turistice montane și, după caz pregătește documentația pentru omologarea 

acestora; 

f.) propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane din judeţ; 

g.) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor 

montane din judeţul Alba; 

h.) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a amenajărilor 

tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniţia activităţi comune cu persoanele juridice care 

au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz; 

i.) asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane cât şi cele din mediul 

subteran speologic; 

j.) asigură permanenţă la punctele şi refugiile salvamont din judeţul Alba; 

k.) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani şi a speologilor din 

domeniul salvaspeo din judeţul Alba; 

l.) participă în colaborare cu alte structuri specializate, la solicitarea acestora pentru salvarea de 

vieţi omeneşti, în caz de dezastre, calamităţi naturale şi accidente; 

m.) promovează materiale informative cu referire la măsurile de prevenire a accidentelor și cu 

privire la activitatea de salvare montană şi de salvare din mediul subteran speologic (salvaspeo) din judeţ; 
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n.) identifică oportunitățile de accesare a programelor/ proiectelor cu finanțare externă sau internă 

pentru activitățile specifice sau conexe și propune accesarea acestor programe; 

o.) întocmește rapoarte pentru accesarea surselor externe/interne de finanțare cu referire la 

activitățile specifice; 

p.) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană şi din mediul subteran 

speologic prevăzute de legislaţia în vigoare, sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba; 

q.) colaborează cu alte instituţii similare atât pe plan naţional, cât şi internaţional. 

 

CAPITOLUL III - Structura organizatorică 

Art. 6. Personalul serviciului are statut de personal bugetar contractual, acesta având un program 

de lucru flexibil, stabilit potrivit Regulamentului de ordine interioară şi a Planurilor de prevenire a 

accidentelor şi de intervenţie. 

Art. 7. Serviciul este un serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică, subordonat 

Consiliului Județean Alba, și este coordonat în activitatea sa de Președintele Consiliului Județean Alba, 

sau de persoana delegată de acesta prin dispoziție. 

Art. 8. (1) Conducerea este asigurată de către un director, numit prin concurs, în condițiile legii. 

Directorul trebuie să aibă studii superioare de lunga durată, să fie salvator montan atestat și poate să 

participe la acțiunile de patrulare și salvare. 

             (2) Numirea și eliberarea din funcție a directorului se face de către Consiliul Județean 

Alba prin hotărâre. 

Art. 9. (1) Directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba are următoarele 

atribuţii: 

a.) asigură organizarea, coordonarea și conducerea activității curente a serviciului și răspunde în 

fața Consiliului Județean Alba și a președintelui Consiliului Județean Alba de modul de organizare și 

desfășurare a activității serviciului; 

b.) organizează și conduce acțiunile de salvare care presupun colaborarea cu alte servicii 

specializate; 

c.) urmărește și răspunde de îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Alba și a 

dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Alba cu referire la activitatea serviciului; 

d.) aprobă Regulamentul de organizare interioară; 

e.) numește, eliberează şi sancţionează personalul din subordine; 

f.) aprobă fişa postului cu atribuţii ce revin personalului din subordine; 

g.) elaborează programe de activitate anuală şi de perspectivă; 

h.) asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la organizare, 

managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate; 

i.) propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale serviciului, supunându-le spre aprobare Consiliului Judeţean Alba; 

j.) asigură perfecţionarea personalului serviciului prin participarea acestuia la cursuri de 

perfecţionare şi specializare; 

k.) aprobă planificarea concediilor de odihnă; 

l.) aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a activităţii 

serviciului; 

m.) propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba dotările cu echipament şi materiale necesare 

activităţilor specifice; 

n.) supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba bugetul de venituri şi cheltuieli conform 

prevederilor legale în vigoare; 

o.) întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale a personalului cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

p.) asigură colaborarea și cooperarea cu serviciile similare de salvare montană şi salvaspeo; 

q.) asigură şi coordonează întocmirea Planurilor de prevenire a accidentelor şi de intervenţie a 

echipelor de salvamontişti-salvaspeo; 

r.) îndeplineşte orice alte atribuţii primite din partea Consiliului Judeţean Alba, conform 

legislaţiei în vigoare. 

    (2) În lipsa directorului Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, 

activitatea serviciului este coordonată de către persoana desemnată de către acesta. 

Art. 10. (1) Potrivit organigramei, Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba are în 

structura sa: 

1. Director 

2. Serviciul salvatori montani și salvaspeo 

3. Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și resurse umane 

           (2) Serviciul salvatori montani și salvaspeo are ca atribuţii principale: 
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a.) efectuează activităţile de prevenire a accidentelor din mediul montan și subteran speologic; 

b.) face propuneri privind tehnicile specifice de salvare; 

c.) propune planul anual de activitate; 

d.) face propuneri privind achiziţionarea echipamentelor şi materialelor specifice şi propune 

repartizarea acestora; 

e.) face propuneri privind programul de pregătire specifică; 

f.) asigură permanenţă la punctele şi refugiile salvamont din judeţ; 

g.) analizează, propune şi întocmeşte documentaţia privind omologarea, întreţinerea şi 

reabilitarea traseelor turistice montane din judeţ, a bazei materiale de salvare şi a refugiilor montane; 

h.) asigură activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane, precum şi a 

amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic; 

i.) organizează activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto şi 

moto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora şi ia măsuri operative de remediere a 

deficienţelor constatate; 

j.) răspunde sesizărilor primite referitoare la respectarea legalităţii în domeniul de activitate de 

care răspunde; 

k.) îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției le trasează cu respectarea 

legilor în vigoare. 

                     (3) Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și resurse 

umane are ca atribuţii principale: 

 a.) coordonează activitatea financiar-contabilă şi răspunde de legalitatea şi oportunitatea 

operaţiunilor efectuate; 

 b.) conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, aşa încât să poată furniza în orice 

moment informaţii pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul curent, cu privire la 

creditele bugetare consumate prin angajare şi creditele bugetare disponibile;  

 c.) organizează activităţi de achiziţii publice pentru achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii, 

conform normelor legale în vigoare;  

 d.) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile; 

 e.) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a serviciului; 

 f.) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului; 

 g.) verifică angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

aprobate; 

 h.) asigură întocmirea lunară, trimestrială, semestrială şi anuală a situaţiilor financiare; 

 i.) analizează periodic rezultatele financiare ale serviciului pe baza datelor din bilanţul 

contabil; 

 j.) propune lista de investiţii, reparaţii capitale şi curente, în funcţie de bugetul aprobat şi 

întocmeşte planul de lucrări; 

 k.) organizează efectuarea în termen a operaţiunilor de inventariere a elementelor de activ şi 

pasiv şi consemnarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii; 

 l.) coordonează activitatea din punct de vederea al aprovizionării cu tot ce este necesar pentru 

bunul mers al serviciului;  

 m.) întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte documente 

necesare desfăşurării activităţii serviciului; 

 n.) întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă;  

 o.) aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului 

serviciului; 

 p.) răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi regulamentelor 

în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 

 q.) calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi 

vechimii, face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte statul de plată  şi 

comunicărilor către salariaţi; 

 r.) ține evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte 

documente legate de activitatea salariaţilor; 

 s.) înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate în arhivă, a celor întocmite pentru 

uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii; 

 ș.) organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor 

documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii serviciului pentru 

repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora; 

 t.) identifică oportunitățile de accesare a programelor/ proiectelor cu finanțare externă sau 

internă pentru activitățile specifice sau conexe și propune accesarea acestor programe; 
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 ț.) îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției le trasează cu respectarea 

legilor în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV - Patrimoniul 

Art. 11. Patrimoniul serviciului se compune din bunuri mobile și imobile aflate în domeniul 

public al județului și transmise în administrarea serviciului, precum și din drepturile și obligațiile 

patrimoniale care decurg din exercitarea acestora. 

Art. 12. Patrimoniul serviciului poate fi completat prin achiziții, donații, sponsorizări, precum și 

prin preluarea prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții publice ale 

administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor 

persoane fizice din țară sau străinătate. 

Art. 13. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea serviciului sunt gestionate potrivit 

dispozițiilor legale în vigoare, conducerea serviciului fiind obligată să aplice măsurile de protecție 

prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL V – Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Art. 14. Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba propune anual bugetul de venituri 

şi cheltuieli, bilanţul şi contul de execuţie, cu respectarea normelor stabilite de Ministerul Finanţelor şi le 

supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 15. Finanţarea Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba inclusiv dotarea şi 

echiparea cabanelor cu aparatură, instrumente, materiale necesare desfăşurării activităţii se face din 

bugetul propriu al Judeţului Alba. 

Art. 16. Taxele speciale și indemnizațiile specifice pentru activitatea de salvamont se aprobă de 

către Consiliul Județean Alba, potrivit legii. 

 

CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale 

Art. 17. Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba se poate afilia la organismele 

naţionale şi internaţionale de profil. 

Art. 18. Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completează cu 

dispoziţiile legale referitoare la prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în 

munţi şi mediul subteran speologic, precum şi al altor acte normative din domeniu. 

 Art. 19. Nerealizarea sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a sarcinilor 

concretizate în fișa postului constituie abatere disciplinară și se sancționează, potrivit legii. 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

  



 

48 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi  

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3882/3 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont 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. lit. a și art. 91 alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean 

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

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliul 

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

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 3 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 231/29 noiembrie 2016 și Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 126/28 iulie 2016 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

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

hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Biroului resurse umane și direcţiilor din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

Nr. 80  

Alba Iulia, 16 martie 2017 

 

NOTA: Anexa 1 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 80/16 martie 2017 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului  Județean Alba nr. 80 / 16 martie 2017 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa 
Gradul 

profesional 
Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte     1 

2-3 Vicepreşedinte     2 

4 Secretar al judeţului     1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

5-8 Consilier     4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

9 Consilier I superior 1 

10 Consilier I principal 1 

11 Inspector I asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

12 Şef birou      1 

13-16 Consilier I superior 4 

17 Inspector I superior 1 

18 Consilier I principal 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

19 Șef birou      1 

20-24 Auditor I superior 5 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

25 Șef serviciu     1 

26-31 Consilier I superior 6 

32 Inspector I superior 1 

33 Inspector de specialitate gr. IA     1 

34 Inspector de specialitate gr. I   1 

ATOP, DOCUMENTE CLASIFICATE, MONITORIZARE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

35 Consilier I superior 1 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

36 Consilier I superior 1 

37 Inspector de specialitate gr. IA     1 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

38-39 Consilier I superior 2 

40 Inspector I asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

41-42 Consilier I superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

43 Consilier juridic I superior 1 

44 Consilier I principal 1 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

45 Şef serviciu  gr. II     1 
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46 Inspector de specialitate gr. I A     1 

47 Inspector de specialitate gr. II      1 

48 Referent treapta IA     1 

49-51 Îngrijitor      3 

52 Îngrijitor (Sîncrai)     1 

53-61 Şofer I     9,5 

62 Muncitor calificat I     1 

63 Muncitor calificat II (Sîncrai)     1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

64 Director executiv      1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

65 Şef serviciu     1 

66-73 Consilier juridic I superior 8 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

74-80 Consilier I superior 7 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

81 Director executiv      1 

82 Director executiv adjunct      1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

83 Şef serviciu     1 

Dezvoltare economică și programe 

84 Consilier I superior 1 

85 Inspector I superior 1 

86 Consilier I principal 1 

87 Inspector de specialitate gr. I     1 

Dezvoltare rurală 

88-89 Consilier I superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

90 Consilier I superior 1 

91 Inspector de specialitate gr. IA I  1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

92 Şef serviciu      1 

Accesare proiecte 

93-95 Consilier I superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

96 Consilier I superior 1 

97-98 Inspector de specialitate gr. IA     2 

99 Inspector de specialitate gr. I     1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

100 Şef serviciu      1 

Buget 

101 -103 Consilier I superior 3 

Umărire, încasare venituri şi execuare silită 

104-105 Consilier I superior 2 

106 Consilier I principal 1 

107 Consilier juridic I asistent 1 



 

51 

Contabilitate-financiar 

108-113 Consilier I superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR  

114 Şef serviciu      1 

115 Consilier juridic I superior 1 

116-118 Consilier I superior 3 

119-120 Inspector de specialitate gr. IA     2 

121 Inspector de specialitate gr. I     1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

122 Director executiv      1 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

123 Şef serviciu     1 

Programe, lucrări, întreținere drumuri 

124-128 Consilier I superior 5 

Siguranța circulației 

129-130 Consilier I superior 2 

131-132 Referent treapta IA     2 

Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

133-136 Consilier I superior 4 

Informatică 

137-139 Consilier I superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

140 Şef serviciu     1 

141-142 Consilier I superior 2 

143 Consilier (Câmpeni) I superior 1 

144 Inspector I superior 1 

145 Consilier I principal 1 

146 Inspector de specialitate gr. IA     1 

147 Referent treapta I     1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

148 Arhitect şef      1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

149-151 Consilier I superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

152-154 Consilier I superior 3 

155 Inspector de specialitate gradul II     1 

Arii protejate 

156 Consilier I debutant 1 

157-158 Inspector de specialitate gr. II      2 

159 Referent treapta II (sit Frumoasa)     0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

160 Șef birou      1 

161-163 Consilier I superior 3 

164 Inspector I superior 1 

165 Consilier I debutant 1 

 TOTAL 165 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 
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1-3 Director –manager gradul I     3 

4 Director general–manager gradul I   1 

  TOTAL     4 

  TOTAL GENERAL     169 

   

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
 

Anexa nr. 3 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 80 / 16 martie 2017 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  

ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI  DE SPECIALITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

CAPITOLUL I  Dispoziții generale 

 

         Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean 

îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al acestuia, sens în care 

aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate. 

         Art. 2. (1) Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă care asigură realizarea 

atribuțiilor consiliului județean stabilite prin legi și alte acte normative, precum și a celor cuprinse în 

hotărârile Consiliului Județean Alba și respectiv în dispozițiile președintelui. 

                    (2) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate cuprinde structuri funcționale – direcții, 

servicii, birouri și compartimente. 

                    (3) Structurile funcționale sunt organizate în funcție de specificul atribuțiilor și nu au 

capacitate decizională, având competențe în ceea ce privește fundamentarea, prin studii, rapoarte, referate, 

alte documentații (în funcție de domeniul de activitate), procesul decizional al Consiliului Județean Alba, 

al președintelui acestuia, inclusiv sub aspectul participării la elaborarea proiectelor actelor administrative 

normative sau individuale, potrivit regulilor procedurale stabilite. 

         Art. 3. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba este subordonat președintelui, care îl 

conduce și răspunde de buna funcționare a acestuia. 

                        (2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, de către 

președintele Consiliului Județean Alba, prin dispoziție, vicepreședinților, secretarului județului sau altor 

persoane, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

         Art. 4. (1) Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă, în condițiile legii, prin 

hotărâre a Consiliului Județean Alba, la propunerea președintelui acestuia. 

                      (2) Prin organigramă se stabilește sistemul relațional și ierarhic, de conducere, coordonare și 

control dintre structurile componente ale aparatului de specialitate și dintre acestea și conducerea 

executivă a Consiliului Județean Alba. 

         Art. 5. (1) Președintele, vicepreședinții și secretarul județului asigură conducerea, coordonarea și 

controlul activității structurilor aparatului de specialitate, potrivit reprezentării grafice din organigramă și 

a actelor normative în vigoare. 

                        (2) Colaborarea și legătura între compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba se asigură de conducătorii acestora, iar cele ce privesc relațiile cu Guvernul României, 

ministere, celelalte autorități sau instituții ale administrației publice centrale, prefectul și instituția 

prefectului, consilii județene, consilii locale se realizează numai prin președinte, vicepreședinți sau 

secretarul județului. 

                        (3) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba pot acorda, fără plată, asistență tehnică, juridică sau de orice altă natură 

consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora. 

 Art. 6. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cuprinde două categorii de 

personal, după cum urmează: 

   ► funcţionari publici cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
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7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   ► personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, care nu are 

calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită 

a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

(2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică atât funcționarilor publici cât și 

personalului contractual. 

   Art. 7.  (1) Coordonarea direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor se realizează de 

către directorii executivi, arhitectul șef, șefii de servicii și birouri, care organizează, controlează și 

răspund de  activitatea funcţionarilor publici și a personalului contractual aflați în subordinea lor, conform 

organigramei și statului de funcții. 

                      (2) Directorii executivi, arhitectul șef, șefii de servicii și birouri colaborează între ei, 

precum şi cu instituţiile subordonate și agenții economici de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, cu 

autorităţile administraţiei publice locale din judeţ şi cu şefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi 

celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate la nivelul judeţului, în 

scopul de a asigura îndeplinirea competenţelor consiliului judeţean, în condiţii de legalitate, oportunitate 

şi eficienţă. 

 

CAPITOLUL II  Structuri funcționale subordonate  

direct Președintelui Consiliului Județean Alba 

 

1. Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Alba 

 

Art. 8.   Cabinetul Președintelui este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și 

efectuează următoarele activități: 

a.) contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice 

consiliului județean; 

b.) contribuie la elaborarea strategiilor, studiilor, programelor, analizelor și statisticilor; 

c.) urmărește aplicarea politicilor și strategiilor Consiliului Județean Alba în relațiile cu consiliile 

locale și primăriile din județ, precum și în relația cu alte organe și organizații locale în domenii specifice 

administrației publice locale; 

d.) ține legătura cu ministerele și alte organisme ale administrației publice centrale cât și alte 

organisme guvernamentale și neguvernamentale cu care colaborează Consiliul Județean Alba; 

e.) participă și asistă la ședințele Consiliului Județean Alba; 

f.) participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

           g.) conduce colective de analiză și asigură coordonarea realizării unor programe, rapoarte, analize 

și informări dispuse de Președintele Consiliului Județean Alba; 

h.) inițiază și realizează studii și sondaje care au ca obiect activitatea consiliului județean, a 

primăriilor, consiliilor locale, primarilor și consilierilor locali și județeni, pe baza cărora să se poată 

întocmi studii necesare în diferite sectoare de activitate economice și sociale; 

i.) participă la întâlnirile Președintelui Consiliului Județean Alba cu delegațiile străine și 

delegațiile organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale; 

 j.) asigură asistența de specialitate pentru desfășurarea în bune condiții a întâlnirilor Președintelui 

Consiliului Județean Alba cu delegații și invitați din țară și străinătate; 

k.) urmărește desfășurarea acțiunilor stipulate în protocoalele Consiliului Județean Alba cu 

județele sau organizațiile din alte țări și prezintă informări Președintelui Consiliului Județean Alba; 

l.) la cererea președintelui consiliului județean, îl reprezintă pe acesta la diferite acțiuni și 

manifestări; 

           m.) realizează la cererea președintelui consiliului județean, rapoarte, note, informări la probleme de 

interes județean; 

           n.) colaborează curent cu reprezentanții administrațiilor publice locale și a serviciilor 

deconcentrate implicate în asistența socială pentru stabilirea nevoilor de servicii sociale la nivel județean; 

           o.) pregătește și prezintă planuri de acțiune în domeniul asistenței sociale; 

           p.) colaborează și sprijină structurile cu atribuții specifice în domeniile tineretului și sportului în 

vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniul specific acestora; 

          q.) inițiază și participă la organizarea de activități sportive și evenimente în vederea promovării 

programelor de sport la nivelul județului Alba; 

     r.) fundamentează și elaborează studii, cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului și 

sportului în colaborare cu persoane fizice autorizate în domeniile respective; 

     s.) stabilește și menține comunicarea cu reprezentanții mass-media locală și centrală; 
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     ș.) furnizează mass-mediei orice informație de interes public care privește activitatea Consiliului 

Județean Alba în condițiile prevăzute de lege; 

      t.) informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public 

organizate de Consiliul Județean Alba; 

      ț.) asigură periodic, când activitatea Consiliului Județean Alba prezintă un interes public imediat, 

difuzarea de comunicate, informări de presă, etc.; 

     u.) difuzează ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale Consiliului Județean 

Alba; 

      v.) organizează conferințe de presă; 

     w.) aduce la cunoștința Președintelui Consiliului Județean informațiile privind activitatea Adunării 

Regiunilor Europene; 

      x.) cooperează cu personalul Secretariatului General al Adunării Regiunilor Europene și cu regiunile 

membre ale Adunării Regiunilor Europene; 

       y.) participă la acțiunile și evenimentele organizate de Adunarea Regiunilor Europene; 

       z.) gestionează relația cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și aduce la 

cunoștința Președintelui Consiliului Județean informațiile privind activitatea acestui organism; 

      aa.) întocmește raportul de activitate anual al Președintelui Consiliului Județean Alba, precum și alte 

rapoarte, note și informări despre activitatea acestuia; 

       bb.) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Președintele Consiliului Județean Alba. 

 

2. Compartimentul Relații internaționale și comunicare 

  

Art. 9.  Compartimentul Relaţii internaţionale şi comunicare este subordonat direct preşedintelui 

consiliului judeţean și efectuează următoarele activități: 

 a.) contribuie la promovarea intereselor Judeţului Alba în ţară şi străinătate; 

 b.) organizează activităţile specifice acţiunilor de cooperare, de asociere cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau străinătate; 

 c.) formulează propuneri şi desfăşoară lucrări pregătitoare în vederea încheierii unor acorduri de 

cooperare sau colaborare cu regiuni din străinătate,  inclusiv de aderare la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legii; 

 d.) elaborează calendarul evenimentelor internaţionale pentru Consiliul Judeţean Alba, 

cuprinzând acţiuni proprii şi în parteneriat şi asigură desfăşurarea acţiunilor din calendar; 

 e.) realizează şi prezintă rapoarte, monitorizări şi informări referitoare la evoluţia acţiunilor de 

cooperare, de asociere, precum şi informări referitoare la îndeplinirea obiectivelor acordurilor de 

colaborare; 

 f.) administrează Biroul Adunării Regiunilor Europene (ARE) de la Alba Iulia, asigurând 

cooperarea cu Secretariatul General al ARE, cu membrii români ai acestei structuri şi desfăşurarea unor 

acţiuni şi evenimente organizate de către ARE; 

 g.) iniţiază̆ campanii de comunicare având ca tematică activitatea specifică a Consiliului Județean 

Alba; 

 h.) asigură desfăşurarea campaniilor publice de promovare şi comunicare, folosind mediul on-

line, site-ul instituției şi rețelele de socializare; 

 i.) monitorizează site-ul instituției, forumurile de discuții și rețelele de socializare ce au legătură 

cu instituția; 

 j.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 l.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 m.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 n.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 o.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 
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 p.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 q.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 s.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

3. Biroul Resurse umane 

 

Art. 10. (1) Biroul resurse umane este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și este 

condus de un şef birou. 

            (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul biroului. 

             (3) Biroul resurse umane efectuează următoarele activităţi: 

 a.) elaborează proiectul de hotărâre şi întocmeşte raportul de specialitate pentru aprobarea statului 

de funcţii, organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba, precum şi pentru aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 

specialitate şi unităţile din subordine; 

 b.) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi personal 

contractual din aparatul de specialitate precum și de manageri și directori ai instituțiilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Alba; 

 c.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea numirii în funcţii publice, încadrarea 

personalului contractual, încetarea și suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractelor individuale de 

muncă pentru funcţionarii publici respectiv personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate, 

precum şi pentru managerii și directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba; 

 d.) urmăreşte şi coordonează realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi pentru personalul de conducere de la 

instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba și întocmește planul anual de 

perfecționare; 

 e.) urmărește și coordonează activitatea de întocmire a fişei postului pentru personalul din 

aparatul de specialitate și pentru directorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba; 

 f.) urmărește și coordonează programarea și efectuarea concediilor de odihnă; 

 g.) întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea în clasă şi în gradul profesional imediat 

superior a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad sau treaptă a persoanelor cu contract 

individual de muncă; 

 h.) gestionează activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, de protecţie a sănătăţii şi 

securității angajaților și de eliminare a factorilor de risc şi accidentare; 

 i.) gestionează informațiile referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii 

publici și personalul contractual şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru 

funcţionarii publici şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru 

personalul contractual; 

 j.) întocmeşte și actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

 k.) întocmeşte dosarul profesional pentru funcţionarii publici şi dosarul personal pentru 

personalul contractual şi demnitari, actualizează şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă, 

asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi eliberează la solicitarea acestora documente care 

să ateste activitatea desfăşurată de aceștia; 

 l.) întocmeşte rapoarte statistice şi monitorizări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind 

numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu personalul; 

 m.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii drepturilor salariale, conform 

legislaţiei în vigoare şi emiterea actelor administrative în acest sens; 

 n.) întocmeşte statele de plată, statele de personal şi declarația privind obligațiile de plată a 

contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru: aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean, consilierii judeţeni, membrii din Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Alba, managerii instituțiilor publice de cultură, alte comisii care îşi desfăşoară activitatea şi sunt 
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remunerate din bugetul Consiliului Judeţean Alba, precum şi pentru Serviciul Public Judeţean 

“Salvamont” Alba; 

 o.) eliberează adeverinţe şi soluţionează cereri şi petiţii, la solicitarea celor interesaţi; 

 p.) stabileşte necesarul de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru aparatul de 

specialitate şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe capitole şi subcapitole; 

 q.) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean; 

 r.) primeşte, înregistrează, evidenţiază în registre speciale declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese ale personalului cu funcţii de conducere şi ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, în care scop exercită atribuţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate; 

 s.) gestionează lucrările aferente programului de lucru și prezență la serviciu; 

 ș.) participă în comisiile de concurs sau soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor vacante de conducere sau execuţie în care sunt desemnaţi; 

t.) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la respectarea normelor de conduită; 

ț.) monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită al funcționarilor publici, conform 

reglementărilor cuprinse în Legea nr. 7/2004, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

u.) întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii 

publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 v.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 w.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 x.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al biroului  potrivit legislaţiei în vigoare  şi 

participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 y.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 z.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

  aa.) întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui  Consiliului Judeţean Alba, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de manager, persoană fízică sau juridică, din unităţile 

sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

  bb.) asigură realizarea procedurilor de numire și revocare din funcție  a managerilor,  managerilor 

interimari și întocmește documentația privind emiterea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

de numire a conducerii interimare pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetele directoare 

ale spitalelor; 

  cc.) supune avizării preşedintelui consiliului judeţean, scoaterea la concurs, la secţiile, 

laboratoarele şi serviciile medicale clinice, a postului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, şef laborator 

sau şef serviciu medical, de cadru didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ medical 

superior, cu avizul managerului; 

  dd.) întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba privind condițiile de participare la concurs pentru 

ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele 

și serviciile medicale clinice, în care nu există cadrul didactic cu grad de predare, precum și pentru secțiile 

laboratoarele și serviciile medicale neclinice, ținând cont de propunerile managerilor unităților sanitare 

publice aflate în subordinea Consiliului Județean Alba; 

  ee.) întocmește și înaintează Președintelui Consiliului Județean Alba referatele privind necesitatea 

şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează dispoziţiile privind propunerea de prelungire a 

contractelor de management, la încetarea mandatului, perioadă în care se organizează concursul de 

ocupare a postului de manager; 

  ff.) întocmește și înaintează Președintelui Consiliului Județean Alba referatele privind necesitatea 

şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează dispoziţiile, după aprobarea acestei propuneri de către 

Consiliul de Administrație cu privire la propunerea unităților sanitare privind modificarea structurii 
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organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare 

cu paturi, subordonate Consiliului Județean Alba; 

 gg.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 hh.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 ii.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 jj.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 kk.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

4. Biroul audit public intern 
 

Art. 11. (1) Biroul audit public intern este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și 

este condus de un şef birou. 

             (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul biroului. 

              (3) Scopul Biroul Audit Public Intern constă în examinarea obiectivă a ansamblului   

activităţilor Consiliului Judeţean Alba, în vederea furnizării unei evaluări independente a managementului 

riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia. 

 (4) Obiectivele Biroul Audit Public Intern: 

- asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern managerial al 

entităţii publice; 

- sprijină îndeplinirea obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică, 

prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe 

gestiunea riscului, a controlului şi a administrării. 

(5) Biroul Audit Public Intern are următoarele atribuţii: 

   a.) Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern 

specifice Consiliului Judeţean Alba, cu avizul structurii teritoriale U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public 

Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov);  

b.) Avizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern, norme 

elaborate, numai cu acordul organului ierarhic superior, de către auditorii interni din cadrul 

compartimentelor de audit public intern constituite la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în 

coordonarea/sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba. Avizul se comunică entităţii publice în cauză; 

c.) Elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 

ani, şi, pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern şi-l înaintează spre aprobare 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

 d.) Efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management 

financiar şi control ale entitãţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate. 

 Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul 

Consiliului Judeţean Alba, cât şi în entităţile aflate în subordine/în coordonare/sub 

autoritate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la 

administrarea patrimoniului public; 

 Biroul Audit Public Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, 

următoarele: 

  a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea 

publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către 

beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

  b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare; 

  c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau 

închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

  d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

  e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a 

titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
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  f) alocarea creditelor bugetare; 

  g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

  h) sistemul de luare a deciziilor; 

  i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 

                    j) sistemele informatice.  

 Misiunile dispuse de structura teritorială U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din 

cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov) se 

cuprind în planul anual de audit public intern al Biroului Audit Public Intern al Consiliul 

Judeţean Alba, se realizează în bune condiţii şi se raportează în termenele fixate. 

Modalitatea de planificare, derulare, realizare şi raportare respectă în totalitate procedura 

stabilită de U.C.A.A.P.I. ; 

e.) Informează structura teritorială U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din cadrul 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov), despre recomandările 

neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

f.) Transmite la structura teritorială U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din cadrul 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov), la solicitarea acesteia, 

rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit; 

g.) Elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern şi-l înaintează Preşedintelui 

Consiliului Judeţean, spre avizare; 

h.) Transmite Raportul anual al activităţii de audit public intern, avizat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba,  către:  

a) Structura teritorială U.C.A.A.P.I.-Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brașov 

b) Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului Alba; 

i.) Raportează imediat Preşedintelului Consiliului Judeţean Alba şi structurii de control intern 

abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern; 

j.) Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul 

identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a 

aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea 

acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.). 

k.) Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în 

cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a 

auditorului intern se realizează prin misiuni de evaluare a activităţii de audit public intern planificate sau 

ad-hoc; 

l.) Implementează măsurile corective iniţiate de U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din 

cadrul D.G.R.F.P. Brașov,  în cooperare cu Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, urmare a verificării 

respectării normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita etică; 

m.) Urmăreşte şi raportează structurii teritoriale U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din 

cadrul D.G.R.F.P. Brașov, asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor şi informează 

preşedintele Consiliului Judeţean Alba cu privire la stadiul implementării recomandărilor; 

n.) Comunică către U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brașov 

/Preşedintele Consiliului Judeţean Alba recomandările neimplementate; 

o.) Oferă activităţi de asigurare şi consiliere, concepute să adauge valoare şi să îmbunătăţească 

activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 

sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, 

controlului şi proceselor de guvernanţă la nivelul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba şi a entităţilor subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Alba; 

p.) Efectuează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, misiuni de audit ad-hoc, 

considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit 

public intern; 

q.) Elaborează Raportul de audit, corespunzător fiecărei misiuni aprobate prin planul anual de 

audit sau celor cu caracter excepţional şi îl înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba pentru 

analiză şi avizare; 

r.) Comunică structurii auditate recomandările cuprinse în raportul avizat în vederea 

implementării; 

s.) Elaborează procedura operaţională de audit intern potrivit prevederilor legale în vigoare pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial republicat; 
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t.) Elaborează carta auditului intern şi o supune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba; 

u.) Elaborează codul privind conduita etică a auditorului intern şi-l supune spre aprobare 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

v.) Aplică prevederile legislaţiei privind auditul public intern; 

w.) Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba aflate în 

legătură directă cu sarcinile de serviciu şi rezultate din acte normative; 

x.) Asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în 

vigoare; 

y.) Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 
 

Art. 12.  (1) Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 este subordonat 

direct preşedintelui consiliului judeţean și este condus de un şef serviciu. 

                     (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul serviciului. 

           (3) Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 are ca obiectiv 

general: coordonarea la nivel județean a pregătirii, organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor şi 

proiectelor necesare implementării Programului Alba-România 100. 

           (4) Programul Alba - România 100 se definește ca fiind totalitatea acțiunilor dedicate 

sărbătoririi centenarului Marii Unirii și a Zilei Încoronării, în perioada 2016-2022 la nivelul Județului 

Alba. 

           (5) Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 are ca obiective 

specifice:  

 ► viabilizarea investițiilor de infrastructură ale programului prin care se vor moderniza/ reabilita/ 

consolida obiectivele:  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii, Museikon, sediul Consiliului 

Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Depozitul de ceramică, Centrul Cultural 

„Castel Sîncrai”, Teatru de Proiecte; 

     ► crearea unei rețele/ asocieri/ parteneriate cu instituțiile implicate în sărbătorirea centenarului 

Marii Unirii și a Zilei Încoronării, la nivel local și central; 

     ► promovarea programului. 

    (6) Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 efectuează 

următoarele activități: 

 a.) coordonează desfășurarea în mod unitar, la nivel județean, a manifestărilor, acțiunilor și 

proiectelor Programului Alba - România 100; 

 b.) întocmește Platforma-program Alba - România 100; 

 c.) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea Programului Alba-

România 100; 

 d.) elaborează/ contractează documente, rapoarte, sinteze, programe, strategii, studii de piață, 

planul de marketing, planul de comunicare, necesare implementării Programului Alba-România 100; 

 e.) efectuează activitatea de documentare legislativă pentru fundamentarea și întocmirea 

proiectelor de acte normative din domeniul specific;  

 f.) propune/ inițiază parteneriate/ colaborează cu instituţiile subordonate Consiliului Județean 

Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia), administrații publice locale și 

centrale, organizaţii non-guvernamentale implicate în sărbătorirea centenarului Marii Uniri și a Zilei 

Încoronării;  

 g.) fundamentează/ stabileşte/ instituie măsurile de comunicare publică şi identitate vizuală pentru 

acţiunile şi manifestările privind implementarea Programului Alba-România 100; 

 h.) urmărește întocmirea actelor premergătoare realizării obiectivelor de investiții de la alin. (5): 

certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizații de construire etc.; 

 i.) asigură urmărirea și supravegherea lucrărilor de investiții prin servicii de dirigenție de șantier; 

 j.) organizează și participă la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală la expirarea 

perioadei de garanție, asigură secretariatul comisiei de recepție; întocmește actele prevăzute de lege și 

urmărește executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție; 

 k.) urmărește funcționalizarea și punerea în valoare din punct de vedere social, istoric și cultural  

a obiectivelor de investiții de infrastructură menționate la alin. (55); 

 l.) stabilește programul evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Marii Uniri și a Zilei 

Încoronării în Județul Alba; 
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 m.) concepe/ contractează/ realizează materialele de promovare ale Programului Alba-România 

100; 

 n.) desfășoară activități pentru punerea în valoare a potențialului cultural-istoric în contextul 

Programului Alba-România 100 prin organizarea și derularea de proiecte de campanii publicitare care să 

includă mass-media (presa scrisă și audio-vizual), conferințe de presă etc. ; 

     o.) organizează/ coordonează/ promovează/ implementează evenimente/ manifestări pentru 

punerea în valoare a Programului Alba-România 100; 

     p.) coordonează și asigură participarea/ reprezentarea Programului Alba-România 100 la 

expozițiile și târgurile naționale și internaționale; 

    q.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

    r.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

    s.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei în vigoare  

şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

   ș.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

   t.) asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

   ț.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

  u.)  colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

  v.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 w.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

CAPITOLUL III  Structuri funcționale subordonate  

direct secretarului județului Alba 

 

1. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, 

Documente clasificate, Monitorizare situații de urgență 

 

 Art. 13.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

 a.) asigură organizarea activităţii structurii de securitate pentru gestionarea informaţiilor 

clasificate, în condiţiile legii; 

 b.) solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de 

securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru personalul desemnat cu atribuții privind 

accesul la informații clasificate; 

 c.) notifică la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru 

personalul care lucrează cu informaţii clasificate; 

 d.) propune aprobarea listelor cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete 

de stat, ține evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la 

ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia 

informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

 e.) întocmește lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de 

secretizare şi o supună aprobării, potrivit legii; 

 f.) propune președintelui și supune spre aprobare obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de 

competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat; 
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 g.) solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze 

măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat; 

 h.) supune avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii 

clasificate şi asigură aplicarea acestuia; 

 i.) elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care 

are acces la informaţii clasificate; 

 j.) întocmește ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de 

secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi îl prezintă, spre aprobare, 

președintelui consiliului județean; 

 k.) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de 

stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare; 

 1.) comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care 

necesită acces la informaţii secrete de stat; 

 m.) la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau convenţiilor 

de orice natură precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în 

interiorul şi în afara consiliului județean, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la 

încetarea activităţii în unitatea respectivă; 

 n.) asigură includerea personalului structurii de securitate în sistemul permanent de pregătire şi 

perfecţionare; 

 o.) supune aprobării normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor 

clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul Consiliului 

Județean Alba; 

 p.) asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor 

clasificate, conform legii; 

 q.) analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care personalul 

autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate; 

 r.) asigură și efectuează inventarierea anuală a documentelor clasificate; 

 s.) dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia 

compromiterii informaţiilor clasificate; 

 ș.) asigură secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba prin efectuarea 

următoarelor activităţi: 

 ► primirea şi trimiterea corespondenței, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor, precum şi relaţia cu 

presa; 

 ► executarea lucrărilor cu caracter permanent ale autorităţii teritoriale de ordine publică, precum 

şi ale comisiilor de lucru; 

 ► crearea, păstrarea şi actualizarea bazei de date necesară bunei funcţionari a autorităţii 

teritoriale de ordine publică; 

 ► elaborarea documentelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în şedinţele 

autorităţii teritoriale de ordine publică; 

    ► asigurarea realizării lucrărilor specifice de secretariat şi pregătirea şedinţelor comisiilor de 

lucru şi ale autorităţii teritoriale de ordine publică; 

 t.) propune Consiliului Județean Alba proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 

protecţiei civile la nivelul Județului Alba, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea 

desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

ț.) propune Consiliului Județean Alba aprobarea planurilor anuale şi de perspectivă pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă; 

u.) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, 

precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu; 

v.) propune stabilirea, în condiţiile legii, de taxe speciale pe linia protecţiei civile; 

   w.) propune înfiinţarea, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă, de centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă; 

  x.) gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de 

protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine; 

  y.) asigură punerea în practică, după caz a informărilor și rapoartelor înaintate Consiliului 

Județean Alba de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Alba; 

  z.) participă la aplicațiile organizate de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență al 

Județului Alba; 
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 y.) asigură spaţiile necesare funcţionării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

corespunzătoare, paza şi securitatea acestuia şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile pentru 

depozitarea materialelor de intervenţie. 

 

2. Registratură, Arhivă, Monitorul Oficial al Județului Alba 
 

 Art. 14.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

 a.) asigură primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei comunicată pe adresele de contact 

ale Consiliului Judeţean Alba, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, precum şi expedierea ei 

după rezolvare; 

 b.) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

 c.) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului; 

 d.) gestionează arhiva Consiliului Județean Alba, asigurând constituirea, păstrarea, selecționarea 

și conservarea fondului arhivistic; 

 e.) preia pe bază de inventar documentele arhivistice create de compartimentele din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba în cursul anului calendaristic, asigurând păstrarea, conservarea şi 

selecţionarea acestora; 

 f.) inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul instituției;  

 g.) asigură legătura cu Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naționale în vederea verificării și 

confirmării nomenclatorului arhivistic, urmărește modul de aplicare a nomenclatorului arhivistic la 

constituirea dosarelor;  

 h.) verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;  

 i.) întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit;  

 j.) asigură evidența tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza 

registrului de evidenţă curentă;  

k.) asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor păstrate în arhiva Consiliului 

Judeţean Alba, convocând comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, 

în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 

 l.) întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare către 

Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale;  

m.) asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;  

n.) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de 

cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  

o.) pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire, 

acestea vor fi reintegrate la fond;  

p.) organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii nr. 

16/1994 a Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită 

conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ş.a.): 

informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de 

păstrare şi conservare a arhivei;  

q.) pune la dispoziţia delegatului Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale toate 

documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control; 

      r.) pregăteşte şi asigură editarea Monitorului Oficial al Judeţului Alba, ca publicaţie oficială care are 

ca obiect de activitate producţia editorială, tipografică şi de difuzare a actelor şi documentelor emise sau 

adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 

Judeţul Alba;  

      s.) asigură publicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual adoptate sau 

emise de autorităţile administraţiei publice judeţene, de cele ale municipiilor sau oraşelor, care nu au 

monitoare proprii, precum şi de cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a 

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

       ș.) asigură publicarea ordinelor cu caracter normativ ale prefectului, acte ale serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din Judeţul Alba, 

precum şi, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autorităţi şi instituţii publice, care au aplicabilitate în 

Judeţul Alba, alte documente şi informaţii de interes public, cu excepţia celor a căror publicitate se face, 

potrivit legii, prin alte mijloace;  

        t.) asigură publicarea declaraţiilor de politică județeană şi alte asemenea declaraţii;  
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        ț.) asigură publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter 

normativ adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale din municipii, oraşe şi comune, 

ale căror prevederi sunt obligatorii şi pentru alţi cetăţeni decât cei din unitatea administrativ teritorială 

respectivă;  

        u.) ţine legătura cu celelalte compartimente similare din consiliile judeţene din ţară asigurând 

primirea şi expedierea, pe bază de reciprocitate, a Monitoarelor Oficiale ale judeţelor; 

        v.) întocmește baza de date necesară desfășurării activității de editare a Monitorului Oficial al 

Județului Alba și asigură actualizarea permanentă a acesteia; 

       w.) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru pentru activităţile din cadrul 

compartimentului; 

        x.) colaborează cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

cu serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea consiliului județean, cu Institutia Prefectului-

Județul Alba, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte autorități ale administrației 

publice centrale şi cu primarii pentru pregătirea editării Monitorului Oficial al Județului Alba; 

       y.)  asigură secretariatul colectivului pentru editarea Monitorului Oficial al Județului Alba şi răspunde 

de difuzarea acestuia direcțiilor de specialitate ale consiliului județean, instituțiilor şi serviciilor publice 

aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, consilierilor judeţeni, Instituției Prefectului – Județul 

Alba, primarilor din județ, consiliilor județene din țară, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor; 

        z.) păstrează Monitorul Oficial al României şi Monitoarele oficiale ale consiliilor judeţene primite în 

sistem de reciprocitate; 

aa.) efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la 

arhivă pe bază de proces-verbal; 

bb.) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Alba sau care decurg 

din legislaţia în vigoare. 

 

3. Autoritatea Județeană de Transport 
 

 Art. 15.  (1) Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba. 

    (2) Autoritatea Județeană de Transport reprezintă autoritatea de autorizare în domeniul 

serviciilor de transport public local și îndeplinește,  în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe 

perioada 2014-2020 şi a Strategiei de dezvoltare a serviciilor de transport public judeţean;   

 b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 

cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

 c.) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului 

Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau 

feroviar, după caz; 

 d.) elaborează propunerile de actualizare a Programului de transport judeţean, prin modificarea 

acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 

 e.) întocmeşte proiectul Regulamentelor serviciilor de transport public judeţean, precum şi Caietul 

de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

 f.) întocmeşte calendarul privind desfăşurarea şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene și îl 

aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier; 

 g.) introduce datele din programul de transport județean, referitoare la traseele care urmează să fie 

atribuite, în sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat și  gestionat de 

Agenția pentru Agenda Digitală a României, respectiv modifică și corectează aceste date, în conformitate 

cu calendarul de desfășurare a ședințelor de atribuire; 

 h.) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea formulării 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de 

traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe traseele județene; 

 i.) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost 

atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase neatribuite sau nesolicitate; 

 j.) întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, prin atribuirea acestuia în modalităţile prevăzute de lege; 

 k.) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau modificarea 

tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, propuse 

de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare 

a serviciului; 

 l.) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier notifică 

Consiliului Judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de traseu, comunicând 
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Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba înlocuirile în vederea modificării caietelor de sarcini aferente licențelor 

de traseu; 

 m.) solicită motivat Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba retragerea licenţei de traseu, operatorilor de 

transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 

cazurile prevăzute de lege; 

 n.) eliberează licențele de traseu sau, după caz, respinge dosarele depuse de către operatorii de 

transport rutier în vederea obţinerii licențelor de traseu aferente serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, în condiţiile prevăzute de lege; 

 o.) retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu plata 

tarifelor aferente; 

 p.) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în vederea 

stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de funcţionare a 

acestui serviciu; 

 q.) analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, în 

condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a acestora; 

r.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de 

transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local; 

s.) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi 

municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum şi 

serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin; 

ș.) cooperează cu consiliile locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect 

de activitate transportul public local, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public 

de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport 

public local, în condiţiile legii; 

t.) propune Consiliului Județean Alba, emiterea avizului pentru eliberarea licențelor de traseu în 

cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfășurat pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale, membre a unei asociații de dezvoltare intercomunitară; 

ț.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemului de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului, în condiţiile legii; 

        u.) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 

intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 

v.) cooperează cu organele de poliție și instituțiile publice teritoriale  din  subordinea Ministerului 

Transporturilor cu atribuții în domeniul transportului public de persoane, în scopul bunei desfășurări a 

activităților specifice serviciului; 

w.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean şi, 

după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor de transport 

public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

x.) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare 

pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective; 

y.) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea compartimentului; 

z.) îndeplinește orice alte atribuții rezultate din acte normative sau încredințate de conducerea 

Consiliului Județean Alba. 

 

4. Unități de asistență medicală, socială, învățământ special 
 

 Art. 16.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

a.) urmăreşte implementarea la nivel judeţean a Strategiei Judeţului Alba în domeniul politicilor 

comunitare specifice dezvoltării sociale: asistenţa socială, sănătate publică şi învăţământ; 

  b.) asigură îndeplinirea atribuțiilor consiliilor de administrație la nivelul unităților sanitare, 

atribuții prevăzute de legislația de specialitate pentru consiliile județene;   

  c.) monitorizează îndeplinirea de către managerii spitalelor a indicatorilor de performanță privind 

activitatea desfășurată în unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean Alba; Anual sau de câte 

ori este nevoie, se realizează evaluări în baza acestor indicatori, pe baza criteriilor specifice stabilite și 

aprobate prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean Alba; 
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     d.) analizează solicitările unităților medicale publice aflate în subordinea Consiliului Județean 

Alba, adresate Ministerului Sănătății pentru dezvoltarea/extinderea furnizării unor servicii medicale 

necesare rezolvării problemelor de sănătate ale populației județului; 

  e.) transmite managerilor spitalelor  măsurile dispuse prin hotărâri ale Consiliului județean Alba 

și dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Alba; 

    f.) colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cu alte 

instituţii şi autorităţi, precum şi cu organisme neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a 

atribuţiilor ce revin consiliului judeţean pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum 

şi a oricărei persoane aflate în nevoi; 

  g.) se implică în realizarea de noi proiecte dedicate îmbunătăţirii  învăţământului special la nivel 

de judeţ şi colaborează cu autorităţi şi instituţii publice, unităţi de învăţământ şi sector neguvernamental; 

  h.) soluţionează cereri, reclamaţii şi sesizări din domeniul social, învățământ sau sănătate; 

  i.) monitorizează implementarea, la nivel judeţean, a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale; 

  j.) elaborează în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

planurile de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 

Alba și care cuprind date privind – numărul și categoriile de beneficiari, servicii sociale existente, servicii 

sociale propuse spre înființare și programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetele 

estimate, sursele de finanțare. Planul va fi supus spre aprobare Consiliului Județean Alba; 

  k.) participă activ la elaborarea Strategiei Județului Alba în domeniul asistenței sociale, 

colaborează cu autoritățile și instituțiile județene de profil, cu organismele, cu organismele și organizațiile 

neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce revin consiliului județean pe linia 

aplicării politicilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum și a altor categorii de persoane aflate în nevoie; 

  l.) coordonează înființarea și organizarea de servicii sociale în concordanță cu nevoile și situațiile 

identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul județului; 

  m.) asigură, prin participarea în cadrul comisiilor de specialitate la nivel de județ, a transparenței 

acțiunilor din domeniul social și colaborarea cu instituții guvernamentale; 

  n.) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, unități școlare din judeţ şi unii agenţi 

economici interesaţi de problematici privind: dialogul social, orientarea şcolară şi profesională, abandonul 

şcolar, absenteismul, promovarea unei alimentaţii sănătoase, copii cu situaţie familială sau materială 

precară expuşi excluziunii sociale; 

  o.) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor de 

interes local; 

p.) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în 

vigoare;  

q.) monitorizează încheierea în condițiile legii, de contracte/convenții de parteneriat, contracte de 

finanțare și cofinanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea de servicii 

sociale acordate de furnizori publici și privați;  

r.) colaborează cu instituții publice, ONG-uri și furnizori acreditați de servicii sociale, 

monitorizând serviciile furnizate de aceștia în cadrul unor programe și proiecte cu caracter social, tehnic, 

juridic și financiar; 

s.) acordă la cerere, asistență tehnică și juridică necesară creeării și formării structurilor 

comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială la nivel județean și local; 

ș.) participă activ în comisiile, comitetele și grupurile de lucru tematice, constituite la nivel 

județean și local alături de toți actorii și partenerii instituționali sau reprezentanți ai societății civile în 

vederea implementării politicilor publice sociale, în domeniul asistenței sociale, sănătății și 

învățământului; 

t.) participă, la inițierea și/sau implementarea proiectelor ce vizează sănătatea publică, adresate 

grupurilor dezavantajate; colectează și prelucrează date/informații privind aplicarea politicilor publice ce 

vizează sănătatea și impactul programelor dedicate sănătății, adresate grupurilor vulnerabile, promovând 

incluziunea socială a acestora; 

ț.) urmărește implementarea la nivel județean a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale: asistență socială, sănătate publică și învățământ. 

 

5. Compartimentul Sistem de control managerial 

 

 Art. 17.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 



 

66 

 a.) aplică hotărârile Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a 

Sistemului de Control Intern Managerial;  

 b.) urmăreşte  şi întreprinde măsurile necesare în vederea implementării standardelor de control 

intern în cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

 c.) raportează periodic stadiul de implementare a standardelor de control intern în cadrul 

Consiliului Judeţean Alba; 

 d.) sprijină comisia de evaluare în vederea:  

 ► elaborării programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, inclusiv a 

procedurilor formalizate, pe activităţi, cuprinzând obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele şi 

alte componente  ale măsurilor respective, acţiunile de perfecţionare profesională atât pentru persoanele 

cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie; 

 ► elaborării şi însuşirii chestionarelor de control  intern pentru fiecare standard; 

 ► identificării şi elaborării propunerilor de  prioritizare a obiectivelor Consiliului Judeţean Alba; 

 ► îndrumării compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

instituţiilor subordonate în elaborarea programelor şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate 

de controlul intern managerial; 

 ► prezentării Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba ori de câte ori consideră necesar, dar cel 

puţin o dată pe trimestru, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat la acţiunile de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest 

domeniu; 

 ► asigurării armonizării procedurilor utilizate în sistemul de control intern/managerial, la nivelul 

compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

6. Serviciul administrativ 

 

 Art. 18.  (1) Serviciul administrativ este subordonat direct secretarului județului Alba și este 

condus de un şef serviciu. 

            (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

angajat public din cadrul serviciului. 

             (3) Serviciul administrativ efectuează următoarele activităţi: 

 a.) întocmește propunerile anuale privind cheltuielile administrative sens în care : face propuneri 

privind programul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, instalaţii aferente şi celelalte mijloace fixe 

aflate în administrarea Consiliului Județean Alba, întocmeşte propuneri de aprovizionare cu materiale de 

întreţinere, inventar gospodăresc, rechizite de birou pentru aparatul de specialitate; 

 b.) răspunde de întocmirea Planului de pază al sediului Consiliului Județean Alba, urmărind 

realizarea clauzelor contractelor de prestări servicii cu acest obiect; 

 c.) urmărește încheierea și derularea contractelor de utilități necesare bunei desfășurări a 

activității în sediul Consiliului Județean Alba; 

 e.) gestionează activitățile privind identificarea și procurarea necesarului de materiale, mijloace 

fixe, obiecte de inventar; 

 f.)  asigură buna executare a lucrărilor de întreținere, utilizarea rațională a dotărilor aferente, a 

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniu; 

 g.) participă la inventarierea bunurilor din patrimoniu, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor 

privind casarea, declasarea sau scoaterea din evidență a bunurilor din inventar; 

 h.) asigură realizarea activităților de curăţenie în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente 

imobilelor, întreţinerea căilor de acces precum şi deszăpezirea acestora, întreținerea spațiilor verzi, pentru 

imobilele utilizate de către Consiliul Județean Alba; 

 i.) asigură depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor, echipamentelor și rechizitelor de 

birou, potrivit regulilor de gestiune; 

 j.) participă la organizarea protocolului de primire a oaspeților și a delegațiilor din țară și 

străinătate cu prilejul organizării de către Consiliului Județean Alba a unor simpozioane, colocvii, 

recepții, etc.; 

 k.) răspunde de întreținerea și exploatarea parcului auto propriu, aprovizionarea și gestionarea 

carburanților și a pieselor de schimb, ținând evidența detaliată a acestora conform legislației în vigoare; 

 l.) eliberează, gestionează foile de parcurs şi calculează FAZ-urile; verifică concordanţa 

numărului de ore suplimentare lunare a conducătorilor auto din foile de parcurs cu F.A.Z. şi întocmeşte 

documentaţia pentru efectuarea şi recuperarea acestora;  

 m.) efectuează constatarea tehnică a defecţiunilor la autovehiculele din parcul auto propriu şi al 

unităţilor finanţate din bugetul Consiliului Județean Alba şi face propuneri în consecinţă;  
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 n.) întocmeşte documentaţia de scoatere din funcţiune a autovehiculelor din parcul auto propriu, 

utilajelor, instalaţiilor, recuperând piesele şi subansamblele recondiţionabile sau refolosibile, precum şi 

pentru scoaterea la licitaţie în vederea valorificării în condiţiile legii; 

 o.) asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor, întocmeşte planul de evacuare şi 

asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a 

incendiilor ;  

 p.) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind valorificarea materialelor și 

deșeurilor reziduale; 

 q.) răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere a imobilelor, de utilizare raţională şi 

evidenţă a imobilelor, instalaţiilor aferente, celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 

administrarea Consiliului Județean Alba, care va consta în:  

► verificarea și întreținerea instalațiilor sanitare: chiuvete, baterii, racorduri, cordoane de 

alimentare, robineți și vane, țevi și trasee de apă, vase și rezervoare, closete cu apă;  

 ► verificarea și întreținerea instalațiilor electrice: doze, prize, întrerupătoare, comutatoare, lămpi, 

becuri, cabluri, conductori electrici, siguranțe în tabloul electric;  

 ► verificarea și întreținerea instalațiilor termice și a centralei (în perioada de funcționare a 

acesteia): verificarea și aerisirea caloriferelor; 

  ► verificarea și întreținerea instalațiilor de climatizare (în perioada de funcționare a acestora);  

► întreținerea parcării aflate în administrarea Consiliului Județean Alba; 

  ► întreținere mobilier: reparat dulapuri, scaune, birouri, geamuri, uși, inclusiv mutarea 

mobilierului, când este cazul; 

 ► alte activități necesare întreținerii spațiilor utilizate de către Consiliul Județean Alba; 

 r) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 ș.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei în vigoare  

şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 t.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 ț.) asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 u.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 v.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 w.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

 CAPITOLUL IV  Direcția juridică și relații publice 

 

 Art. 19. (1) Direcţia juridică şi relaţii publice este subordonată direct secretarului judeţului Alba 

și este condusă de un director executiv.  

                  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

șefului Serviciului juridic-contencios. 

                  (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

      I.  Serviciul juridic-contencios; 

      II. Compartimentul administraţie publică, relații publice și transparenţă decizională. 

 

1. Serviciul juridic contencios 
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 Art. 20.  Serviciul juridic-contencios este condus de un șef serviciu și efectuează următoarele 

activităţi: 

 a.) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Alba, Judeţului 

Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în raporturile acestora cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică; 

 b.) asigură reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba Consiliului 

Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba la instanţele judecătoreşti, la organele de 

urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii 

publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat potrivit împuternicirii exprese; 

 c.) asigură şi răspunde de instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, sens în 

care: 

  1.  redactează, semnează şi depun la registratura instanţelor judecătoreşti  actele de 

procedură, acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi alte asemenea, în 

termene legale, potrivit calităţii procesuale a judeţului sau a autorităţii, deliberativă sau executivă, ale 

administraţiei publice judeţene; 

 2. pregătesc și depun la dosare în termen legal  materialele probatorii (înscrisuri, expertize etc. ) şi 

propun administrarea probei cu martori după caz; 

 3. urmăresc soluţiile pronunţate în dosarele de instanţă repartizate şi promovează acolo unde este 

cazul  căile de atac sau întocmesc referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste 

soluţii; 

 4. redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei 

actelor încheiate care privesc Consiliul Judeţean Alba, Judeţului Alba şi Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba; 

 5. asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti către compartimentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în scopul punerii în executare a acestora; 

 6. solicită titluri executorii şi asigură comunicarea acestora persoanelor interesate; 

 d.) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare şi acordă 

avizul pentru aspectele strict juridice ale acestor acte; 

 e.) colaborează la redactarea proiectelor de contracte, acorduri cadru,  acte adiţionale,  la 

negocierea clauzelor legale contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte/acorduri/acte 

adiţionale; 

 f.) efectuează înregistrarea unitară a contractelor prezentate spre avizare la Serviciul juridic-

contencios, în registrul de evidenţă privind avizele scrise-datate şi numerotate; 

 g.)  efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele normative, nou 

apărute, publicate în Monitorul Oficial al României, doctrina juridică şi jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, în domeniul de interes, în vederea fundamentării lucrărilor 

cu caracter juridic; 

 h.) colaborează cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii Consiliului Judeţean Alba, constând în 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean; 

 i.) efectuează lucrările premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate Consiliului 

Judeţean Alba în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin care se solicită 

reanalizarea și revocarea/modificarea actelor administrative adoptate de consiliul judeţean sau emise de 

preşedintele acestuia; 

 j.) efectuează activitatea de documentare juridică pentru fundamentarea proiectelor de acte 

normative elaborate de Consiliul Judeţean Alba în calitate de autoritate publică iniţiatoare şi participă la 

elaborarea proiectelor de acte normative precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare ce însoţesc 

aceste proiecte; 

 k.) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul aparatului de specialitate, la concilierile 

privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor neînţelegeri apărute în cadrul unor raporturi 

juridice ale Consiliului Judeţean Alba cu terţe persoane, juridice sau fizice; 

       l.) asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, consilierii judeţeni, instituţii şi servicii publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 m.) participă la activităţi de coordonare a consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; 

 n.) organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de monitoare 

oficiale şi literatura de specialitate în cadrul ,,bibliotecii juridice”, pe care o gestionează; 

 o.) întocmeşte, periodic, la solicitarea conducerii Consiliului Judeţean Alba, precum şi la sfârşitul 

fiecărui an calendaristic rapoarte privind activitatea specifică; 
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 p.) primeşte propunerile de proiecte de acte normative transmise de Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba formulează puncte de vedere cu privire la aceste proiecte; 

 q.) primeşte documentaţia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui 

persoanelor fizice, o analizează şi  întocmeşte proiectul de dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii; 

 r.) fundamentează şi elaborează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern), 

precum şi instrumentele de prezentare şi motivare ce însoţesc aceste proiecte;  

 s.) redactează răspunsurile la petiţiile repartizate spre soluţionare, urmărind încadrarea în 

termenele legale; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor;     

 t.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz; le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

şi stabilesc, împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în 

vigoare; 

 ț.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor şi compartimentul de specialitate,  de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de 

produse, servicii sau lucrări /achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului 

juridic, potrivit legislaţiei în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele 

consiliului judeţean; 

 u.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. initiate de către serviciul juridic; 

 v.) participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitaţie publică a 

contractelor de achiziţie publică; 

 w.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

  x.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 y.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 z.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 aa.) participă la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute prin Strategia naţională anticorupţie pe 

perioada 2016-2020 adoptată prin HG nr.583/2016; 

 bb.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 cc.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Compartimentul administraţie publică, relații publice şi transparenţa decizională 
 

 Art. 21. Compartimentul administraţie publică, relații publice şi transparenţa decizională este 

subordonat directorului executiv al Direcției juridice și relații publice și efectuează următoarele activităţi: 

a.) întocmeşte graficul şedinţelor Consiliului Judeţean Alba şi ale comisiilor de specialitate ale 

acestuia;  

b.) asigură convocarea membrilor consiliului judeţean şi a invitaţilor la şedinţe, pune la dispoziţie, 

pentru studiu, materialele ce se supun dezbaterii, asigurând o permanentă legătură între aparatul de 

specialitate şi consilierii judeţeni şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele de consiliu şi 

comisiile de specialitate, asigură întocmirea proceselor verbale încheiate cu ocazia şedinţelor de consiliu 

judeţean; 

c.) asigură înregistrarea și păstrarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale 

consilierilor județeni, pe care le pune la dispoziția funcţionarului public desemnat în vederea publicării 

acestora pe site-ul Consiliului Judeţean Alba și le transmite Agenției Naționale de Integritate, precum și 

Instituției Prefectului;  

d.) asigură primirea și păstrarea rapoartelor de activitate ale consilierilor județeni și ale comisiilor 

de specialitate, pe care le pune la dispoziție,funcţionarului public desemnat pentru a le publica în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe site-ul Consiliului Județean Alba; 
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           e.)  ţine şi conduce evidenţa proiectelor de hotărâre întocmite de inițiatori; 

           f.) constituie dosarele de şedință, cuprinzând proiectele de hotărâre însoțite de documentaţia care a 

stat la baza întocmirii lor, rapoarte și informări, incluse în proiectul ordinii de zi și asigură distribuirea lor 

consilierilor județeni, în termenele prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Judeţean Alba; 

            g.) tehnoredactează proiectul de dispoziție a președintelui consiliului județean privind convocarea 

consiliului județean în ședințe ordinare și extraordinare, asigurând publicarea dispoziției în mass-media 

locală, pe site-ul Consiliului Judeţean Alba cu respectarea termenelor de convocare stabilite prin 

regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba; 

            h.) conduce evidența statistică a hotărârilor adoptate de Consiliului Judeţean Alba și a dispozițiilor 

emise de președintele Consiliului Judeţean Alba, şi gestionează registrele în format electronic cuprinzând  

aceste evidenţe;  

 i.) asigură comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor către Prefectul judeţului Alba, instituţiilor, 

autorităţilor sau persoanelor fizice şi juridice interesate, în termenele stabilite de Legea nr. 215/2001 a 

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

 j.) ţine evidența interpelărilor, a propunerilor și solicitărilor formulate în cadrul ședințelor de 

consiliu și urmărește prezentarea răspunsurilor în termenele stabilite; 

 k.) ţine evidența consilierilor județeni și consemnează schimbările survenite în situaţia acestora; 

 l.) actualizează Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate în cadrul acestui 

compartiment; 

 m.) înregistrează corespondenţa adresată Consiliului Judeţean Alba, prin programul electronic 

”INFOCET”; expediază corespondența întocmită de direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele de 

specialitate ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

 n.) asigură difuzarea corespondenței, după caz, direcțiilor/serviciilor/ birourilor și 

compartimentelor de specialitate ale aparatului de specialitate al consiliului județean, cărora le-a fost 

repartizată de către conducerea consiliului județean; 

 o.) asigură transmiterea către consiliile locale şi primării a documentelor, circularelor, precizărilor 

primite de la Guvern, ministere, servicii deconcentrate ale ministerelor din judeţ, care vizează activitatea 

acestora; 

 p) asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 r.) furnizează informații cu caracter public privind activitatea si competențele consiliului județean 

şi aparatului de specialitate în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 s.) organizează şi asigură accesul persoanelor fizice sau a reprezentanţilor persoanelor juridice, în 

cadrul compartimentului la “punctul de informare-documentare” pentru consultarea  informaţiilor cu 

caracter public furnizate din oficiu, care privesc activitatea Consiliului Judeţean Alba; 

 ș.) asigură furnizarea informaţiilor pentru organizarea „bibliotecii virtuale“ a Consiliului Judeţean 

Alba pe site-ul Consiliului Judeţean Alba prin punerea la dispoziția Compartimentului informatică a 

colecţiei de informații de interes public; 

t.) asigură publicarea şi actualizarea anuală, prin punerea la dispoziție  Compartimentului 

informatică documentele pe site-ul Consiliului Judeţean Alba a „Buletinului informativ” care cuprind  

informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

ț.) asigură primirea, evidența şi transmiterea spre rezolvare la compartimentele de resort şi la 

instituţiile şi autorităţile competente a petițiilor adresate de cetăţeni Consiliului Judeţean Alba şi 

expediază celor vizaţi răspunsurile; urmăreşte soluţionarea în termen legal a acestora, colaborând în acest 

sens cu celelalte compartimente; întocmește anual un raport privind modul de soluționare a petițiilor; 

u.) soluţionează petițiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în competenţa de 

soluționare a serviciului;  

v.) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul 

judeţului, înregistrează şi urmăreşte rezolvarea problemelor sesizate şi întocmeşte informări cu privire la 

desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul; 

w.) primește și înregistrează cererile persoanelor care solicită în scris informații de interes public; 

redactează răspunsul către solicitant pe baza datelor primite de la 

direcțiile/serviciile/birou/compartimentele de specialitate, împreună cu informația de interes public sau cu 

motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în condițiile legii;  

x.) asigură organizarea evidenței și a circulației răspunsurilor la cererile adresate în scris de către 

persoanele care solicită informații de interes public;  
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y.) asigură accesul persoanelor fizice sau juridice la informaţiile de interes public produse şi/sau 

gestionate de Consiliului Judeţean Alba, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

z.) urmăreşte actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi asigură aducerea lor 

la cunoştinţa compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi instituţiilor 

subordonate, dacă aceste acte normative stabilesc sarcini/atribuţii ce revin consiliului judeţean ori 

instituţiilor subordonate; 

aa.) asigură împreună cu celelalte direcţii de specialitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în 

ceea ce priveste actualizarea Statutului Judeţului Alba; 

bb.) participă la activitatea comisiilor specifice constituite prin dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba sau prin ordin al Prefectului Judeţului Alba; 

cc) întocmeşte Caledarul Târgurilor din Judeţul Alba pe baza datelor comunicate de primăriile din 

judeţ şi asigură aducerea lui la cunoştinţă publică; 

  dd.) în exercitarea atribuţiilor privind iniţierea unor proiecte de hotărâri ale Guvernului în 

domeniul gestionării patrimoniului public al unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Alba, 

îndeplineşte următoarele atribuţii:  

  1. acordă consultanţă unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Alba în domeniul gestionării 

patrimoniului public şi privat local; 

            2.coordonează întocmirea proiectelor de hotărâri ale consiliului local privind modificarea şi/sau 

completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al U.A.T, conform Procedurii elaborate 

şi transmise fiecărui secretar de U.A.T, în parte; 

            3. în vederea întocmirii Notei de Fundamentare şi a proiectului de H.G., solicită U.A.T.-urilor 

transmiterea documentaţiei tehnice cuprinzând: HCL-uri adoptate, Avize de legalitate, Adeverinţe, 

Memorii justificative, extrase de C.F. actualizate cu dreptul de proprietate înscris provizoriu sau definitiv 

în favoarea domeniului public al U.A.T. etc.;  

           4. centralizează documentele primite de la U.A.T.-uri şi întocmeşte proiectele de hotărâri a 

Guvernului şi Nota de Fundamentare; 

            5. la solicitarea U.A.T.-urilor care transmit HCL-uri de modificare şi/sau completare a 

Inventarului proprietăţii publice locale, ca urmare a derulării unor proiecte prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală, întocmeşte adrese (adeverinţe) prin care se confirmă cuprinderea HCL-urilor 

respective într-un viitor proiect de hotărâre a Guvernului, cu specificarea Anexei la Hotărârea Guvernului 

nr. 974/2002, care se modifică şi/sau se completează. 

 ee) în asigurarea activitătilor de protocol, secretariat şi relaţii publice de la cabinetele demnitarilor 

urmăreşte: 

 1. realizarea de activităţi de gestionare corespondență (efectuare de legături telefonice, preluare - 

transmitere mesaje telefonice, clasarea documentelor, descărcarea corespondenţei pe INFOCET după 

repartizare ); 

 2. asigură predarea, primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței prin poșta specială; 

 3. asigură aplicarea sigiliului, a ștampilei cu înscrisul « Preşedinte » pe corespondență şi a 

ştampilelor existente la Cabinet Preşedinte conform procedurilor aplicabile; 

     4. îndeplineşte activităţile de protocol necesare în vederea primirii unor delegaţii de demnitari 

români sau străini, personal diplomatic acreditat în România, oameni de afaceri, reprezentanţi ai 

instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, patronate şi sindicate, presă, 

organizaţii neguvernamentale etc; 

 5. întreţine baza de date pentru corespondenţa protocolară şi corectitudinea datelor necesare 

corespondenţei preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;  

 6. compune şi tehnoredactează corespondenţa protocolară cu ocazia diferitelor evenimente;  

 7. întocmeşte bazele de date cuprinzând conducerile instituțiilor centrale ale statului şi consiliile 

judeţene din țară; 

 ff.) îndeplinește atribuții privind coordonarea activității consiliilor locale comunale, orășenești și 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean; 

 gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 hh.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 ii.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 
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/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 jj.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 kk.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 ll.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

  mm.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 nn.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 oo.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 pp.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 

CAPITOLUL V  Direcția dezvoltare și bugete 
 

 Art. 22. (1) Direcția dezvoltare și bugete este subordonată unui vicepreședinte nominalizat prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este condusă de un director executiv și un director 

executiv adjunct.   

                  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

directorului executiv adjunct. 

                  (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

  I. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativa a întreprinderilor publice 

  II. Serviciul  accesare şi coordonare proiecte 

  III. Serviciul buget  venituri 

  IV. Compartimentul Contabilitate financiar  

  V. Serviciul achiziții publice și  monitorizarea implementării contractelor 

 

1. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

 

 Art. 23.  (1) Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

este condus de un şef serviciu. 

       (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui  

funcţionar public din cadrul serviciului. 

       (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

  1.    Compartimentul Dezvoltare economică şi programe  

  2.   Compartimentul Dezvoltare rurală  

  3. Compartimentul Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare 

asociaţii de dezvoltare  

 Art. 24. Compartimentul Dezvoltare economică şi programe efectuează următoarele activităţi: 

 a.) urmărește implementarea Strategiei de dezvoltare a Județului Alba și transpunerea politicilor 

economice ale României la nivel județean care vor genera un mediu socio-economic stabil; 

 b.) participă la elaborarea de programe și planuri anuale de dezvoltare economico-socială a 

Județului Alba, corelate cu prioritățile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 

2014-2020; 

 c.) organizează evenimente de promovare a mediului economic al Judeţului Alba; 

 d.) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare economica a Judeţului Alba, 

realizează toate activităţile și operaţiunile necesare derulării în bune condiţii a activităţii acestui comitet; 

 e.) promovează imaginea și oportunităţile de afaceri, cooperare la nivel local și judeţean prin 

realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la dispoziţie celor 

interesaţi în domeniul de dezvoltare economică a Judeţului Alba; 

 f.) asigură cadrul specific necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie de la 

nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori, pentru a face cunoscute politicile publice 

guvernamentale și ale administraţiei judeţului; colaborează în vederea atragerii investiţiilor în judeţ; 
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 g.) participă la elaborarea de programe,  planuri anuale şi de perspectivă economică a Judeţului 

Alba, monitorizează implementarea acestora şi actualizarea lor și efectuează analize cu privire la situaţia 

economică  a Judeţului Alba; 

 h.) propune cuprinderea în programele anuale de investiții ale Județului Alba a unor obiective de 

investiţii, colaborează cu celelalte direcţii/compartimente, în vederea identificării şi obţinerii resurselor de 

finanţare necesare; 

 i.) întocmeşte programul anual de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

pentru bugetul inițial al Județului Alba și ori de câte ori au loc rectificări ale bugetului general al Județului 

Alba; 

 j.) asigură culegerea şi prelucrarea de informaţii şi de date ce sunt necesare cu privire la 

indicatorii de dezvoltare economico-socială a Judeţului Alba pe total şi pe unităţi administrativ teritoriale, 

precum şi pe principalele sectoare de activitate; completează şi actualizează cu acestea baza de date; 

k.) efectuează analize cu privire la potențialul economic al Judeţului Alba; 

l.) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.investalba.ro şi materialelor de 

promovare a oportunităţilor de investiţii în Judeţul Alba; 

m.) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

târguri şi alte manifestări din domeniul dezvoltării economice a Judeţului Alba; 

n.) identifică şi promovează oportunităţi de colaborare şi dezvoltare cu societăţi din zonele 

industriale ale Judeţului Alba, în vederea atragerii lor la realizarea obiectivelor economice de dezvoltare 

durabilă, aflate în strategia teritorială de dezvoltare; 

 o.) asigură consiliere de specialitate pentru dezvoltarea activităţilor din domeniul economic, 

pentru sprijinirea investitorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, la solicitarea acestora, precum şi pentru 

consiliile locale din unele zone aflate în proces de restructurare industrială, zone care prezintă potenţial de 

creştere economică; 

 p.) participă la organizarea licitației pentru atribuirea contractelor de furnizare din cadrul 

programului "Lapte-corn", monitorizează derularea contractelor de furnizare a produselor lactate și de 

panificație; 

 q.) întocmește semestrial cererea de plată a ajutorului comunitar pentru furnizarea produselor 

lactate în instituții școlare și dosarul aferent cererii, conform ghidului solicitantului elaborat de APIA;  

 r.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 t.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ț.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 u.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 v.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 w.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 y.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 z.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

  Art. 25. Compartimentul Dezvoltare rurală efectuează următoarele activităţi: 
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  a.) urmărește implementarea Strategiei de dezvoltare a Județului Alba și transpunerea politicilor 

economice ale României la nivel județean care vor genera un mediu socio-economic stabil; 

  b.) participă la elaborarea de programe și planuri anuale de dezvoltare economico-socială a 

Județului Alba, corelate cu prioritățile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 

2014-2020; 

 c.) colaborează cu structurile teritoriale ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale si 

GAL-uri pentru implementarea programului “LEADER” în Judeţul Alba; 

 d.) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare rurală a Judeţului Alba, realizează 

toate activităţile si operaţiunile necesare derulării în bune condiţiuni a activităţii acestui comitet; 

 e.) promovează imaginea Judeţului Alba, oportunităţile de afaceri şi cooperare la nivel local şi 

judeţean, prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la dispoziţie 

celor interesaţi în domeniul dezvoltării rurale a Judeţului Alba; 

 f.) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, târguri, conferinţe, 

alte astfel de manifestări din domeniul dezvoltării rurale; 

 g.) realizează baze de date necesare în vederea evidențierii potențialului economico-social al 

spațiului rural și monitorizează actualizarea permanentă a acestora; 

 h.) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu autorităţi şi 

comunităţi locale, fermieri, agricultori, comunitatea de afaceri, alţi participanţi la procesul de dezvoltare 

rurală, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a celor trei componente esenţiale ale dezvoltării 

zonelor rurale: progresul economic, dimensiunea socială şi protecţia mediului; 

 i.) asigură şi răspunde de necesarul, contractarea şi distribuirea certificatelor de producător 

necesare  administrațiilor publice locale; 

 j.) răspunde şi verifică documentaţiile depuse pentru finanțarea unor lucrări de construire, 

reparare a lăcașurilor de cult, conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor religioase din 

Județul Alba, urmăreşte modul de justificare a sumelor alocate acestora și fundamenteză proiectele de 

hotărâri în acest sens; 

 k.) fundamentează pe baza propunerilor primite de la Direcția Județeană pentru Agricultură Alba 

proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se 

calculează veniturile din arendă; 

 l.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 m.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 n.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 o.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 p.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 q.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

 r.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 s.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

  ș.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

  t.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ț.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 Art. 26. Compartimentul Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare  

asociaţii de dezvoltare efectuează următoarele activităţi: 
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 a.) monitorizează și evaluează respectarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în 

funcționarea întreprinderilor publice la care Consiliul Județean Alba, în calitate de autoritate publică 

tutelară este acționar unic sau majoritar, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ale 

organelor de administrare și conducere ale întreprinderilor publice; 

 b.) elaborează și publică raportul anual privind politica de acționariat a autorității publice tutelare 

referitor la întreprinderile publice și anume evoluția performanței financiare și nefinanciare (reducerea 

plăților restante, profit), modificările strategice în funcționarea acestora (fuziuni, divizări, transformări, 

modificări ale structurii de capital), politicile economice și sociale implementate (costuri sau avantaje), 

date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi – înlăturarea și prevenirea acestora; 

 c.) asigură transparența politicii de acționariat a autorității publice tutelare, conform OUG nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 d.) efectuează analize și informări care vizează obiectivele politicii de acționariat exprimate prin 

scrisoarea de așteptări, evoluția participației statului la întreprinderile publice (privatizare, dobândire de 

noi acțiuni), valoarea  dividendelor repartizate acționarilor, selecția administratorilor și execuția 

mandatului acestora; 

 e.) colaborează și cooperează  permanent cu organizațiile nonguvernamentale (asociații la care 

Consiliul Județean Alba este membru) în scopul inițierii și implementării în comun a unor proiecte de 

interes public județean; 

 f.) monitorizează activitățile și proiectele asociațiilor în care Consiliul Județean Alba este 

membru, activități care vizează dezvoltarea economico-socială a județului; 

 g.) identifică posibilitățile și oportunitățile de realizare a unor parteneriate public/private de 

interes județean; 

 h.) efectuează analize și rapoarte de activitate cu privire la situația economică și financiară a 

asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară şi  a asociaţiilor la care Consiliul Județean Alba este membru; 

 i.) redactează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 j.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 l.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 m.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 n.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 o.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 p.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 q.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 s.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Serviciul  accesare şi coordonare proiecte 
 

 Art. 27. (1) Serviciul  accesare şi coordonare proiecte este condus de un șef serviciu. 

               (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega unui  

funcţionar public din cadrul serviciului. 
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               (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

    1. Compartimentul Accesare proiecte  

    2. Compartimentul Monitorizare și sustenabilitate  proiecte  

 Art. 28.  Compartimentul Accesare proiecte efectuează următoarele activităţi: 

 a.) întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la nevoile de dezvoltare ale Judeţului Alba, 

identificate de Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate acestuia, autorităţile publice locale, 

societatea civilă şi mediul de afaceri din judeţ; 

 b.) întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă ai căror 

solicitanţi sau parteneri sunt Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate, autorităţile publice locale, 

alte entităţi din domeniul public, non-guvernamental sau privat din judeţ; 

 c.) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a Judeţului 

Alba; 

 d.) participă alături de celelalte judeţe ale Regiunii Centru la elaborarea de strategii regionale prin 

organismele create în acest sens; 

 e.) asigură secretariatul Grupului de lucru judeţean Alba - structură partenerială constituită în 

Judeţul Alba - care, alături de Comitetul Regional de Planificare al Regiunii Centru, are rol consultativ în 

elaborarea Planului de Dezvoltare Regională şi a portofoliului de proiecte la nivelul Regiunii Centru. În 

acest sens, organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce vizează dezvoltarea socio-economică 

a Judeţului Alba, adresate potenţialilor beneficiari ai fondurilor de finanţare nerambursabilă; 

 f.) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de finanţare 

nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale Consiliului 

Judeţean Alba, instituţiilor publice subordonate sau, la cerere, a proiectelor autorităţilor publice locale, 

agenţilor economici, producătorilor agricoli, organizaţiilor non-guvernamentale din judeţ; 

 g.) concepe şi redactează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile pentru 

proiectele proprii ale Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate. În acest sens, colaborează 

cu alte structuri din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu instituţiile subordonate şi orice alte 

instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale; 

 h.) centralizează informaţii cu privire la implementarea proiectelor proprii ale Consiliului 

Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut finanţare externă sau naţională; 

 i.) coordonează implementarea proiectelor proprii ale Consiliului Judeţean Alba pentru care 

biroul a aplicat pentru obţinerea finanţării externe sau naţionale şi, după caz, asigură managementul 

acestora; 

 j.) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în vederea 

susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

 k.) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/ contractarea/ implementarea/ 

monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 

 l.) asigură corespondenţa informaţională cu ministerele de resort şi alte structuri guvernamentale 

şi regionale (ex.: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru) responsabile de gestionarea fondurilor 

nerambursabile externe şi interne;  

 m.) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 

 n.) întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate şi le supune aprobării 

Consiliului Judeţean Alba; 

 o.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 p.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 q.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 r.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 s.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 ș.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 
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 t.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 ț.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 u.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 v.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 29.  Compartimentul Monitorizare și sustenabilitate  proiecte efectuează următoarele 

activități: 

 a.) centralizează informaţii pentru constituirea bazei de date cu privire la implementarea 

proiectelor proprii ale Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut 

finanţare externă sau naţională; 

 b.) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de monitorizare, 

în funcție de specificul proiectului; 

 c.) elaborează planul semestrial de vizite în teren privind monitorizarea proiectelor; 

 d.) răspunde, monitorizează și asigură sustenabilitatea proiectelor implementate de Serviciul  

Accesare și Coordonare Proiecte precum și altor proiecte implementate de Consiliul Județean Alba; 

 e.) efectuează  vizite de monitorizare în teren a proiectelor;  

 f.) întocmește  Rapoarte de monitorizare privind  progresul proiectelor atât în perioada de 

implementare cât și în perioada de sustenabilitate; 

 g.) centralizează datele obținute în procesul de monitorizare, reflectate în rapoartele de 

monitorizare la sfârșitul perioadei de sustenabilitate a proiectelor; 

 h.) participă la seminarii de pregătire/instruire/formare profesională pe tema sustenabilități 

proiectelor  cu finanţare nerambursabilă; 

 i.) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 

 j.) asigură corespondenţa informaţională cu organisme şi instituții  responsabile de gestionarea 

fondurilor nerambursabile externe şi interne;  

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 l.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 m.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 n.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 o.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 p.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 q.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 r.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 s.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ș.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

3. Serviciul buget venituri 

 

  Art. 30. (1). Serviciul buget–venituri este condus de un șef serviciu.  
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    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

unui  funcţionar public din cadrul serviciului. 

     (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

    1. Compartimentul Buget  

    2. Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită  

 Art. 31.  Compartimentul Buget efectuează următoarele activităţi: 

 a.) fundamentează propuneri referitoare la proiectul bugetului propriu al Judeţului Alba şi al 

bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba;  

 b.) fundamentează și elaborează bugetul general al Judeţului Alba conform clasificaţiei bugetare; 

 c.) elaborează propunerea de defalcare pe trimestre a bugetului anual aprobat, pentru activitatea 

proprie și  instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alb; 

 d.) asigură întocmirea în format electronic, pe baza bugetelor repartizate și aprobate în condițiile 

legii, a bugetelor individuale si transmiterea acestora în sistemul național de raportare FOREXEBUG, 

administrat de Ministerul Finanțelor Publice; 

 e.) urmăreşte şi verifică execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 f.) analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de rectificare a bugetului 

propriu al Judeţului Alba şi bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 g.) analizează, întocmește documentația și prezintă spre aprobare propunerile fundamentate ale 

ordonatorilor terţiari de credite privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar 

inclusiv între programele aceluiași capitol precum şi virările de credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificației bugetare; 

 h.) analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a 

cheltuielilor pe următorii 3 - 5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe obiective şi ani 

de execuţie, atât pentru bugetul propriu al Județului Alba, cât şi pentru instituţiile publice de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 i.) fundamentează şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectele de hotărâre privind repartizarea 

pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor și/sau cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, în conformitate cu legislația finanțelor publice locale şi prevederile legii anuale a bugetului de stat; 

 j.) verifică, centralizează și transmite la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba la 

termenele stabilite, trimestrial şi anual situaţiile financiare centralizate  ale aparatului de specialitate şi ale 

ordonatorilor terţiari de credite;  

 k.) întocmeşte lucrări referitoare la contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 l.) întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la execuția bugetelor pe cele două secțiuni: 

funcționare și dezvoltare;   

 m.) urmărește constituirea și elaborează propuneri pentru utilizarea excedentului bugetar pentru 

finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 

 n.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba notele de 

fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul Judeţului Alba, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 o.) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de 

învăţământ special din judeţ; 

 p.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba deschiderea, 

repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în buget în limita creditelor 

bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse 

anterior la dispoziţie; 

 q.) urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente planurilor urbanistice generale si  

regulamentelor de urbanism, precum şi lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de construire a băncilor 

de date urbane şi întocmeşte ordinele de plată pentru decontarea acestora; 

 r.) întocmește şi supune spre aprobare  propuneri privind repartizarea pe unităţi administrativ 

teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învăţământul de masă; 

 s.) întocmește și prezintă  la Trezoreria Statului, la începutul fiecărui an bugetar și ori de câte ori 

se efectuează rectificări bugetare ”Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru 

investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ........................."; 

 ș.) întocmește și prezintă în vederea obținerii avizului de la Trezoreria Statului "Proiectul de 

angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de ........."; 
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 t.) analizează notele justificative de solicitare de subvenţii şi alocaţii bugetare şi îndeplineşte 

procedurile de finanţare şi de plată a unităţilor subordonate, unităţilor de învățământ special din Județul 

Alba, a contribuţiilor aferente personalului neclerical; 

 ț.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză de către 

compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile prezentate la viză de 

control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză; 

 u.) efectuează operațiunile de plăți fără numerar în baza facturilor emise de furnizori conform 

programului de lucrări aprobat și a contractelor încheiate, pentru drumurile şi podurile judeţene; 

 v.) elaborează calcule privind nivelul cheltuielilor și evoluţiile acestora în perspectivă, pentru 

acţiunile finanţate din bugetul local; 

 w.) asigură publicarea și actualizarea pe pagina de internet a proiectului de buget,  bugetului, a 

situațiilor financiare, a programului de investiții publice și a altor situații prevăzute de lege; 

 x.) fundamentează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern)  pentru obţinerea 

de surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru 

Judeţul Alba; 

 y.) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează pentru 

implementarea şi monitorizarea acestora; 

 z.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 aa.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 bb.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 cc.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 dd.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

 ee.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 ff.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 gg.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 hh.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ii.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 32.  Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită efectuează următoarele 

activități: 

 a.) stabilește, constată, controlează, urmărește și încasează taxele și tarifele datorate bugetului 

propriu al Județului Alba; 

 b.) elaborează și supune spre aprobare documentația privind calculul și stabilirea taxelor și 

tarifelor locale datorate bugetului propriu al Județului Alba și al unităților subordonate, potrivit legii și 

competențelor stabilite și, totodată,  asigură  actualizarea acestora, după caz;  

 c.) răspunde de exploatarea şi dezvoltarea bazei de date  privind veniturile Judeţului Alba precum 

și de preluarea în sistemul informatic a informaţiilor din dosarele fiscale; 

 d.) ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de taxe și tarife locale, urmărește modul 

de încasare a veniturilor și ia măsuri de remediere a cauzelor de execuție necorespunzătoare; 

 e.) urmăreşte termenele scadente ale obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare prevăzute în 

contracte sau în actele normative  care le reglementează şi calculează majorările de întârziere datorate de 

către debitori; 

 f.) înregistrează, în baza extraselor de cont, sumele încasate de la persoanele fizice sau juridice în 

vederea întocmirii lunare a balanței de verificare analitice și sintetice pentru conturile de venituri; 
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 g.) face propuneri de rectificare a veniturilor din bugetul propriu al Județului Alba, în funcție de 

gradul de realizare al acestora; 

 h.) înregistrează sumele de încasat și urmărește încasarea acestora pe baza contractelor de 

concesiuni și închiriere, contractelor de utilizare/ocupare  a zonei drumurilor și podurilor județene, aflate 

în administrarea Consiliului Județean Alba; 

 i.) întocmește și eliberează facturi fiscale pentru eliberarea autorizațiilor de construire, certificate 

de urbanism, acord prealabil de amplasare și acces la drum, autorizație de amplasare și acces la drum,  

licențe de traseu, tarif  de utilizare a zonei drumurilor județene, tarif pentru ocuparea suprafețelor din zona 

drumurilor județene, concesiuni, etc.; 

 j.) întocmeşte toate documentele necesare activităţii de executare silită: înștiințări de plată, 

somaţii de plată, titluri executorii, adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti la 

unităţile de trezorerie a statului şi unităţile bancare; 

 k.) asigură efectuarea de analize și sinteze privind urmărirea și încasarea veniturilor, asigură 

evidența execuției veniturilor proprii cât și a veniturilor cu destinație specială; 

 l.) virează din sumele încasate, reprezentând taxe pentru eliberarea autorizațiilor de construire și 

certificatelor de urbanism, cota de 50% din aceste sume, ce revine potrivit legii, unităților administrativ 

teritoriale pe raza cărora se vor realiza investițiile; 

 m.) întocmește Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale, 

Subregistrul datoriei publice locale garantate; 

 n.) întocmeşte şi transmite lunar  Direcţiei Generale de Trezorerie şi Datorie Publică din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice formularele de raportare privind împrumutul consiliilor locale de la BEI 

(SAMTID) precum şi formularele de raportare privind datoria publică a Consiliului Judeţean Alba; 

 o.) urmăreşte execuţia creditului bancar contractat de către Consiliul Judeţean Alba, pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean; 

 p.) întocmeşte ordinele de plată către Ministerul Finanţelor Publice pentru plata dobânzii 

corespunzătoare tragerilor consiliilor locale la împrumutul BEI destinat Proiectului de dezvoltare a 

infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România – SAMTID; 

 q.) întocmeşte ordinele de plată către unitățile bancare  pentru  plata ratelor de capital, plata 

dobânzilor şi comisioanelor privind finanţarea rambursabilă contractată direct pentru finanţarea unor 

obiective de investiţii de interes judeţean; 

 r.) asigură publicarea și actualizarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba pe întreaga 

durata a serviciului datoriei publice locale, a documentelor prevăzute de lege; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 t.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ț.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 u.)  asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 v.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 w.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 y.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 z.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

4.  Compartimentul Contabilitate-financiar 
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 Art. 33.  Compartimentul Contabilitate-financiar efectuează următoarele activități: 

 a.) înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, facturile primite de la furnizori  precum 

și toate plățile efectuate către aceștia și către alți beneficiari (salariați, instituții/autorități publice, 

asociații, cluburi sportive, unități de cult și alte entități publice sau private), pe surse de finanţare; 

 b.) urmărește încadrarea plăților în prevederile contractelor/comenzilor încheiate cu furnizorii de 

servicii, de produse, de lucrări, după caz;  

 c.) înregistrează în contabilitate toate mișcările (transferuri, consumuri, ieșiri din gestiune, intrări 

în gestiune pe alte căi decât prin achiziții, etc) de imobilizări corporale şi necorporale, obiecte de inventar, 

stocuri, bonuri valorice, etc; 

 d.) înregistrează în contabilitate operațiunile economice și financiare rezultate din relațiile cu 

debitorii, creditorii, instituțiile de credit, trezoreria statului precum și autoritățile de 

management/autoritățile de certificare și plată/agențiile de plăți care gestionează fondurile externe 

nerambursabile; 

 e.) înregistrează în contabilitate operațiunile de închidere a exercițiului financiar și stabilirea 

rezultatului execuției bugetare; 

 f.) organizează o evidență contabilă  distinctă pentru fiecare proiect finanțat din fonduri externe 

nerambursabile;  

 g.) înregistrează în evidența extracontabilă angajamentele bugetare și legale precum și 

ordonanțările de plată; 

 h.) verifică documentele justificative anexate la ordonanțarea de plată și întocmește toate ordinele 

de plată către trezorerie precum și toate CEC-urile pentru ridicare de numerar pe clasificația bugetară 

aprobată;  

 i.) verifică documentele justificative și întocmește instrumentele de plată/ridicare numerar pentru 

operațiunile derulate prin băncile comerciale; 

 j.) verifică zilnic extrasele de cont şi registrul de casă, precum şi documentele justificative 

anexate acestora; 

 k.) înregistrează zilnic în sistem informatic operațiunile de încasări și plăți în lei și/sau valută prin 

casierie, asigură depunerea în termen la Trezoreria Statului a sumelor încasate prin casă, a drepturilor 

neridicate sau necuvenite; 

 l.) înregistrează în Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente Bugetare) 

toate angajamentele legale, bugetare precum și creditele bugetare rezervate și recepțiile, la începutul 

anului, trimestrial sau la fiecare rectificare bugetară; 

 m.) verifică zilnic notificările apărute în Sistemul național de raportare – ForExeBug, precum și 

eventualele plați eronate sau blocaje apărute în Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control 

Angajamente Bugetare);  

 n.) întocmește Notele contabile de încasări și plăți pentru plățile/încasările eronate și notificate 

prin Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente Bugetare);  

 o.) organizează şi efectuează, împreună cu persoanele desemnate de conducerea instituției, 

inventarierea anuală a patrimoniului, verifică și înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii; 

 p.) verifică execuția plăților și cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificației bugetare, urmărind 

încadrarea acestora în limitele bugetare aprobate; 

 q.) urmărește și verifică modul de utilizare și justificare a avansurilor acordate furnizorilor; 

 r.) înregistrează şi urmărește constituirea garanțiilor materiale pentru funcțiile de gestionari; 

 s.) verifică deconturile de cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în interes de serviciu în 

țară/străinătate de către salariați și consilierii județeni; 

 ș.) gestionează bonurile valorice pentru carburanți și verifică justificarea acestora urmărind 

încadrarea consumului de carburanți în limitele aprobate; 

 t.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba Situația 

privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

și instituţiile subordonate;  

 ț.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba situațiile 

prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2941/2009, pentru activitatea proprie și instituţiile 

subordonate; 

 u.) întocmeşte trimestrial și anual, în conformitatea cu normele legale în vigoare, Situațiile 

financiare cu anexele aferente și Raportul explicativ al posturilor din bilanț pentru activitatea proprie; 

 v.) verifică lunar concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de 

plăți efectuate și de disponibilități din evidența proprie, cu cele înscrise în extrasele de cont; 

 w.) asigură relația cu Trezoreria municipiului Alba Iulia sau cu băncile comerciale, după caz, 

pentru depunerea și ridicarea documentelor de plată, a extraselor de cont, a numerarului, cumpărarea sau 

vânzarea de valută pentru efectuarea operațiunilor în valută; 
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 x.) întocmește, editează în format scris și/sau electronic și păstrează registrele de contabilitate 

obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar și Registrul cartea mare; 

 y.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză de către 

compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile prezentate la viză de 

control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză; 

 z.) verifică periodic cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba corectitudinea fișei 

fiscale a obligațiilor de plată către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale; 

 aa.) verifică lunar soldurile conturilor contabile din balanța analitică; 

 bb.) participă la lucrările pregătitoare de întocmire/rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli; 

 cc.) asigură actualizarea bazei de date din programul SIMTAX cu monografia contabilă; 

 dd.) efectuează lunar transferul notelor contabile din programul SIMTAX și verifică 

corectitudinea acestora;  

 ee.) participă la întocmirea dosarului cererii de plată către Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură în vederea obținerii subvenției pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare în cadrul 

Programului guvernamental  ”cornul și laptele”;  

 ff.) răspunde solicitărilor de informații în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; 

 gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 hh.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 ii.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 jj.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 kk.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

 ll.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 mm.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 nn.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 oo.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 pp.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 

5.  Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

 

 Art. 34. (1)  Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor, este 

condus de un şef serviciu. 

    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

unui funcţionar din cadrul serviciului. 

            (3) Serviciul achiziţii publice şi monitorizare implementare contracte  efectuează 

următoarele activităţi: 

a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

b.) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor 

publice; 

c.) elaborează documentaţia de atribuire/documentaţia de concurs şi documentele-suport: pe 

baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de compartimentele 
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de specialitate şi, împreună cu acestea, stabilesc criteriile de calificare şi selecţie şi criteriul de atribuire, 

respectând legislaţia în vigoare; 

d.) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice; 

e.) aplică,  finalizează şi răspunde de derularea procedurilor de atribuire potrivit legislaţiei în 

vigoare,  cu sprijinul celorlalte compartimente; 

f.) realizează şi răspunde de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări /achiziţiile directe pentru 

autoritatea contractantă Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, prin intermediul catalogului electronic 

publicat în SEAP, respectând legislaţia în vigoare,  cu sprijinul celorlalte compartimente; 

g.) ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de 

achiziţii publice,  monitorizează portofoliul de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă şi 

informează  conducerea, la cererea acesteia; 

h.) iniţiază, urmăreşte, finalizează instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică  respectiv,  acordul cadru, sistemul dinamic de achiziţii  şi licitaţia electronică, 

respectând legislaţia în vigoare în domeniu; 

i.) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

j.) transmite sau pune la dispoziţia Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, Curţii de Conturi, instanţelor judecătoreşti sau a oricăror organe 

cu competenţe legale, în termenele legale şi/sau în termenele solicitate, documente relevante, documente 

prevăzute de legislaţia specifică spre verificare, rapoarte, date, puncte de vedere, raspunsuri, înscrisuri 

doveditoare etc. referitoare la achiziţiile publice sau orice alte informaţii pe care aceasta le solicită în 

scopul îndeplinirii funcţiilor lor; 

k.) păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor declarate de participanţii la consultare ca 

fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, iar pe parcursul 

desfăşurării procesului de evaluare păstrează confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/solicitărilor 

de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi în 

procedura de atribuire; 

l.) întocmeşte, respectând legislaţia în vigoare, în colaborare cu Serviciul juridic-contencios şi 

cu celelalte compartimente de specialitate, proiecte de contracte de achiziţie publică de furnizare a 

produselor, de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrărilor, proiecte de contracte de concesiune, 

proiecte de acorduri-cadru /proiecte de contracte subsecvente şi proiecte de acte adiţionale; 

m.) propune, prin referat de specialitate, componenţa  comisiilor de evaluare iar, dacă e cazul,  

desemnarea specialiştilor externi, numiţi experţi cooptaţi şi redactează dispoziţia preşedintelui consiliului 

judeţean; 

n.) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Judeţului Alba, ale Consiliului 

Judeţean Alba, ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în raporturile acestuia cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, a acordurilor 

cadru sau în căile de atac, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară;  

o.) în colaborare cu Serviciul juridic-contencios identifică şi adoptă măsuri de remediere;  poate 

asigura pe baza şi în limita mandatului de reprezentare dat de președintele Consiliului Judeţean Alba, 

reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba ale Consiliului Judeţean Alba, 

ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba la instanţele judecătoreşti, la organele de urmărire penală, în 

faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte 

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat potrivit împuternicirii exprese; duce la îndeplinire 

măsurile dispuse de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanţa judecătorească 

competentă; 

p.) monitorizează, pe baza informaţiilor/documentelor comunicate de compartimentele de 

specialitate, implementarea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ sub următoarele aspecte: valoarea contractului, durata 

contractului, durata de execuţie a contractului, modificări ale contractului survenite prin încheierea actelor 

adiţionale, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, procesele verbale de recepţie, plăţile 

efectuate, documentele constatatoare, precum şi orice alte elemente ce vor fi stabilite ulterior, fără a 

monitoriza aspecte economice, tehnice, practice, juridice  sau de altă natură care sunt de competenţa 

compartimentelor de specialitate; 

q.) certifică pentru conformitate cu originalul, prin aplicarea ştampilei personalizate, copiile 

documentelor curente create şi deţinute de SAPMIC, a dosarelor de achiziţie publică depuse de ofertanţi 

în cadrul procedurilor de achiziţie publică,  precum şi a celor predate la arhivă; 

r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în SAPMIC într-un registru unic de 

corespondenţă. Documentele create în cadrul SAPMIC vor fi semnate de persoana care le întocmeşte, 
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şeful de serviciu, directorul executiv/directorul executiv adjunct, după caz şi de preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba; 

s.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

ș.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

t.) acordă asistenţă de specialitate în domeniul achiziţiilor publice, consiliilor locale, instituţiilor 

şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, la cererea acestora; 

ț.) propune preşedintelui Consiliului Judeţean Alba măsuri, proceduri, instrumente de lucru 

necesare pentru buna desfăşurare a serviciului; 

u.) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba, dispoziţii ale 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, precum şi orice alte atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, 

potrivit legislaţiei specifice. 

 

Capitolul VI Direcția Gestionarea patrimoniului 

 

  Art. 35. (1) Direcția Gestionarea patrimoniului  este subordonată unui vicepreședinte nominalizat 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este condusă de un director executiv.    

          (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

directorului direcției dezvoltare și bugete. 

                 (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

  I.    Serviciul Administrarea domeniului public și privat 

  II.  Compartimentul Informatică  

  III. Serviciul Turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

 

1. Serviciul Administrarea domeniului public și privat 

 

 Art. 36. (1) Serviciul administrarea domeniului public și privat este condus de un șef serviciu. 

    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcționar public din cadrul serviciului. 

                (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

 1. Compartimentul Programe, lucrări, întreţinere drumuri  

 2. Compartimentul Siguranța circulației  

 3. Compartimentul Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă  

 Art. 37 Compartimentul Programe, lucrări, întreţinere drumuri efectuează următoarele activități: 

 a.) pune în executare legile și celelalte acte normative specifice activității de administrare, 

întreținere, reparare și modernizare a bunurilor din domeniul public și privat al Județului Alba; 

 b.) urmărește modul de respectare a legislației în domeniul rețelei rutiere, de către persoanele 

fizice și juridice conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 c.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea rețelei de 

drumuri județene, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţilor;  

 d.) întocmește și actualizează cartea tehnică a drumurilor și podurilor județene; 

     e.) întocmește anual, starea de viabilitate a drumurilor și podurilor județene; 

     f.) colaborează cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale la organizarea și 

efectuarea recensământului circulației pe drumurile publice, județene și comunale asigurând 

fundamentarea datelor ce justifică necesitatea și oportunitatea lucrărilor de drumuri; 

     g.) analizează și face propuneri privind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor 

(clasificări drumuri); 

     h.) realizează, în colaborare cu alte compartimente activităţile aferente publicității imobiliare a 

drumurilor judeţene; 

     i.) investigarea, expertizarea și urmărirea rețelei de drumuri județene în vederea stabilirii stării 

tehnice a acesteia; stabilește necesarul de servicii și lucrări de întreținere curentă, periodică și reparații 

curente ale drumurilor județene; 

     j.) asigură și întocmește informări privind starea tehnică a drumurilor și podurilor județene, în 

vederea fundamentării programelor anuale de lucrări;  

 k) întocmește programele anuale și lunare pentru serviciile și lucrările de întreținere curentă, 

periodică și reparații curente ale drumurilor județene; 
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     l.) urmărește în teren, verifică şi răspunde de execuția  serviciilor și lucrărilor de întreținere și 

reparare a drumurilor și podurilor județene; 

     m.) întocmește proiectul planului operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii 

drumurilor județene, pe perioada de iarnă;  

     n.) urmărește, verifică și răspunde de serviciile de deszăpezire; 

     o.)  monitorizează modul de derulare a contractelor de servicii de deszăpezire pe perioada de iarnă 

și a lucrărilor de întreținere curentă, periodică și reparații curente pe perioada de vară; 

     p.) propune și fundamentează, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, 

necesarul de fonduri pentru lucrările de investiții (reparații capitale) pe drumurile județene ce urmează a 

se realiza din diferite surse de finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea 

acestora; 

     r.) întocmește și propune programe pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice  

(expertize, studii,  proiecte tehnice, etc.) privind serviciile pregătitoare lucrărilor la drumurile județene; 

     s.) întocmește și propune programele de lucrări de investiții și reparații capitale a drumurilor de 

interes județean; 

     ș.) asigură promovarea, implementarea proiectelor privind construirea, modernizarea și 

consolidarea rețelei de drumuri în conformitate cu legislația în vigoare; 

 t.) verifică şi răspunde de execuția lucrărilor de construire, modernizare și consolidare a 

drumurilor și podurilor prin servicii de dirigenție de șantier;  

 ț.) organizează, participă şi răspunde de recepția la terminarea lucrărilor și de recepția finală la 

expirarea perioadei de garanție, asigură secretariatul comisiei de recepție, întocmirea actelor prevăzute de 

lege și urmărește şi răspunde de executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție; 

 u.) fundamentează, propune și implementează proiecte cu finanțare europeană; 

 v.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 x.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 z.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 y.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

    q.)   elaborează documentații tehnico-economice pentru lucrările de reparații curente și reparații 

capitale pentru drumurile și podurile județene; 

 w.)  asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 aa.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 bb.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 cc.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 dd.)  efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ee.)   îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

 Art. 38. Compartimentul Siguranța circulației efectuează următoarele activități: 

 

 a.) controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu vehicule 

a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de 

gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 și 3 la O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu autorizaţie 

specială de transport, eliberată de administratorul drumului, dacă este cazul, în condiţiile stabilite prin 
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reglementări specifice, emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică 

sancţiuni persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu; 

     b) asigură mentenanța softului echipamentului de control printr-o colaborare continuă cu instituția 

de profil, studierea legislației în vigoare și întocmirea tuturor demersurilor legale în scopul asigurării 

metrologice și a celorlalte mijloace conexe care deservesc direct echipamentele de control, necesare 

utilizării acestora pentru constatarea respectării reglementărilor privind sarcinile maxime admise pe 

drumurile publice ale vehiculelor rutiere; 

 c.) eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 

funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 

parcursă; 

 d.) controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea în 

siguranţă a traficului; 

    e.) răspunde şi întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare (ocupare) 

a zonei drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri publicitare; 

    f.) propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 

    g.) asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile şi 

podurile judeţene, avizată de poliția rutieră; 

   h.) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea compartimentului; 

    i.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

   j.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

   k.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

   l.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

   m.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

   n.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

   o.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, cu Serviciul Poliției Rutiere Alba și cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

   p.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

   r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

  s.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

Art. 39. Compartimentul Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

efectuează următoarele activități: 

 

a.) ţine evidenţa bunurilor care fac parte din domeniul public şi privat al Judeţului Alba şi 

asigură respectarea procedurilor legale privind completarea inventarelor, transmiterea/cuprinderea unor 

bunuri din/în domeniul public sau privat al Judeţului Alba în/din domeniul public sau domeniul privat al 

altor unităţi administrativ–teritoriale sau în/din domeniul public al statului; 

b.) fundamentează propunerile şi condiţiile de dare în administrare sau folosinţă gratuită, de 

închiriere sau concesionare, respectiv de vânzare a bunurilor din proprietatea privată a Judeţului Alba, 

precum şi de cumpărare, pe bază de raport de evaluare, a unor bunuri; 

c.) răspunde şi organizează, în condiţiile legii, procedurile de licitaţii pentru închirierea sau 

concesionarea, respectiv pentru vânzarea unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Alba; 
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d.) asigură încheierea, modificarea, respectarea sau rezilierea după caz, a contractelor de 

administrare sau folosinţă gratuită, de închiriere sau concesionare a bunurilor din proprietatea privată a 

Judeţului Alba; 

           e.) supune aprobării documentațiile de înstrăinare a bunurilor din domeniul privat al Județului 

Alba, realizarea de schimburi, dezlipirea imobilelor aflate în stare de indiviziune, precum și a celorlalte 

operațiuni privind regimul de publicitate imobiliară; 

           f.) inventariază anual patrimoniul public şi privat al Județului Alba; 

 g.) face propuneri pentru executarea unor lucrări de reparaţii, întreţinere sau investiţii asupra unor 

imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi urmăreşte modul de întreţinere a imobilelor 

date în administrare, folosinţă gratuită, închiriate sau concesionate; 

h.) răspunde şi asigură activitatea de urmărire a lucrărilor de investiții și reparaţii la obiectivele 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi la cele din patrimoniul public şi privat al Judeţului 

Alba şi care au fost date în administrare, folosinţa gratuită, concesionate şi/sau închiriate; 

i.) întocmește cartea tehnică a obiectivelor de investiții și o completează în perioada de exploatare; 

j.) realizează, în colaborare cu alte compartimente activităţile aferente publicității imobiliare a 

bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Alba şi de înregistrare a valorii contabile, ca 

urmare a evaluării acestora; 

k.) participă la acţiuni de predare-preluare a bunurilor din şi în patrimoniul public şi privat al 

Judeţului Alba; 

l.) participă la acţiuni de recepţie şi casare a unor bunuri din domeniul public şi privat al Judeţului 

Alba; 

m.) asigură punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, atât pe durata elaborării proiectului 

lucrării cât și pe durata realizării lucrării; 

n.) întocmește documentaţia de specialitate pentru proiecte de hotărâri şi dispoziţii referitoare la 

domeniul public şi privat al Judeţului Alba, participă la şedinţele de comisii; 

o.) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba şi a dispoziţiilor 

preşedintelui acestuia, în domeniul administrării patrimoniului Judeţului Alba; 

p.) depune anual declaraţiile de impunere pentru clădiri și terenuri din patrimoniul public şi privat 

al Judeţului Alba; 

q.) urmăreşte depunerea declaraţiilor de impunere de către instituţiile publice subordonate care au 

în administrare, concesionare, închiriere clădiri şi terenuri din patrimoniul public ori privat al Judeţului 

Alba; 

r.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în vederea 

elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

s.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele de 

sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

ş.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 t.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ închiriere/de muncă/ management, etc. iniţiate; 

  ţ.) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acesteia; 

  u.) pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de 

implementare a strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice judeţene spre aprobare; 

  v.) pregăteste şi transmite rapoarte de activitate la Instituţia Prefectului, Unitatea centrală de 

monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi 

programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, dupa caz; 

w.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

x.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

z.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba 

în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 
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z.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

aa.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

bb.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului 

judeţean, precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Compartimentul Informatică 

 

Art. 40. Compartimentul Informatică efectuează următoarele activități: 

a.) asigură şi răspunde de întocmirea și punerea în aplicare a programului de informatizare pe 

baza nevoilor Consiliului Judeţean Alba şi a normelor legale; 

b.) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de 

specialitate, sistemul informatizat al Consiliului Judeţean Alba şi formulează propuneri privind 

informatizarea unor activităţi şi/sau îmbunătățirea aplicațiilor utilizate; 

c.) stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi 

compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba pentru a fi cuprins în lista de 

investiţii anexă la bugetul propriu al Judeţului Alba; 

d.) asigură şi răspunde de întreţinerea echipamentelor IT din dotarea Consiliului Judeţean Alba în 

limita competenţelor; 

e.) întocmește și actualizează cartea tehnică a fiecărui echipament IT; 

f.) întreţine bazele de date, aplicațiile, serverele şi toate echipamentele IT din dotarea Consiliului 

Judeţean Alba şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator; 

g.) asigură şi răspunde de securitatea datelor din sistem; 

h.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

i.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

j.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

k.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

l.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

m.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

n.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

o.) restricţionează şi/sau monitorizează accesul la site-uri considerate periculoase sau de phising  

pentru a putea astfel garanta securitatea sistemului informatic al Consiliului Judeţean Alba; 

p.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

q.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

r.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

3. Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ 

 

Art. 41.  (1) Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ este condus de un șef 

serviciu. 

       (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar din cadrul serviciului. 
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       (3) Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ efectuează următoarele 

activități: 

a.) îndeplinește lucrările aferente inventarierii resurselor turistice, administrează registrele locale 

ale patrimoniului turistic şi transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice datele 

solicitate, în vederea centralizării şi includerii acestora în Registrul General al Patrimoniului Turistic; 

b.) inițiază proiecte de dezvoltare a turismului, în vederea promovării lor prin Programul anual de 

dezvoltare a turismului;  

c.) sprijină autoritățile publice locale în întocmirea documentaţiilor tehnico-economice privind 

atestarea staţiunilor turistice; 

d.) participă la pârtiilor de schi;  

e.) desfășoară activități pentru punerea în valoare a potențialului turistic și pentru respectarea 

normelor de protecție a acestora;  

f.) inițiază și propune parteneriate cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale în vederea 

promovării măsurilor de dezvoltare a turismului în Judeţul Alba; 

g.) colaborează și coordonează cu centrelor de informare şi dezvoltare turistică în ceea ce privește 

promovarea turistică a județului Alba ; 

h.) participă în comisiile de licitaţii pentru achiziţionarea serviciilor, lucrărilor sau produselor 

specifice domeniului de activitate al serviciului; 

i.) iniţiază şi sprijină proiecte de promovare a artei, culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a 

meşteşugurilor şi artei populare autentice, în scopul păstrării specificului zonal, a diversităţii şi identităţii 

etnoculturale; 

j.) sprijină, în condiţiile legii, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare în domeniul 

turismului, culturii, artei și științei asigură editarea şi difuzarea materialelor informative şi de promovare a 

potențialului turistic și a moştenirii culturale, artistice și științifice, potrivit obiectului de activitate; 

k.) coordonează și asigură participarea și reprezentarea Județului Alba la expozițiile şi târgurile 

naționale și internaționale; 

l.) asigură monitorizarea activității instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Alba; 

m.) participă la elaborarea proiectelor regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor 

de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Alba, a proiectelor contractelor de management ale 

managerilor acestora și asigură monitorizarea lor; 

n.) participă în comisiile de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management 

la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

o.) participă în comisiile de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

p.) asigură, conform legislației în vigoare, condiţiile necesare pentru organizarea şi desfășurarea 

activităților sportive destinate tinerilor; 

   q.) propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu structurile asociative de tineret, cu 

alte instituţii, structuri guvernamentale sau neguvernamentale în vederea elaborării de programe pentru 

tineret care să contribuie la: 

► dezvoltarea responsabilității personale a tinerilor, iniţiativei, a solidarității și a 

spiritului civic; 

► stimularea participării active a tinerilor în procesul decizional; 

► creşterea spiritului de iniţiativă, solidaritate şi antreprenorial al tinerilor; 

► dezvoltarea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a 

tinerilor; 

► prevenirea și diminuarea delicvenței în rândul tinerilor; 

  r.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

ș.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei în vigoare  

şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

t.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

ț.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 
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u.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

v.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

w.) participă în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului 

propriu și, la solicitare, din cadrul instituțiilor subordonate sau a primăriilor din județ; 

x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

y.) colaborează cu ministerele de resort, cu instituțiile publice deconcentrate și autoritățile publice 

locale sau județene, după caz, precum și cu alți actori, în limita legii și a mandatului primit din partea 

conducerii Consiliului Județean Alba; 

z.) participă la grupurile de lucru constituite la nivelul județului Alba în vederea elaborării 

documentelor strategice și de politici publice sectoriale, precum și în cele pentru monitorizarea 

implementării acestora, în baza dispoziției președintelui Consiliului Județean Alba sau a mandatului 

primit din partea conducerii. 

aa.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

bb.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

Capitolul VII Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism 

 

Art. 42.(1) Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism este subordonată unui vicepreședinte 

nominalizat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este condusă de Arhitectul şef.  

                 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

unui funcționar public din cadrul direcției. 

            (3) Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism are următoarea structură funcţională: 

 I. Compartimentul Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control    

 II. Compartimentul Urbanism, avizare, autorizare  

 III. Compartimentul Arii protejate  

              IV. Biroul Programe şi proiecte mediu  

Art. 43. Compartimentul Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control  îndeplineşte 

urmatoarele activităti: 

a.)  răspunde de punerea în executare a prevederilor legale în domeniul amenajării teritoriului, 

cadastrului și gestiunii localităților; 

b.)   asigura corelarea strategiei de dezvoltare integrata a judetului cu planul de amenajare a 

teritoriului judetean; 

c.)  organizeaza procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului judetean si le 

supune aprobarii consiliului judetean; 

d.) coordoneaza elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale si elaborarea strategiilor 

de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana pe care le supune aprobarii consiliului judetean, 

in baza referatului tehnic al arhitectului-sef; 

 e.) coordonează activitatea autorităților publice locale în domeniul urbanismului și acordă 

asistența tehnică de specialitate primarilor în vederea stabilirii orientărilor generale privind dezvoltarea 

urbanistică a localităților; 

f.)   propune asocierea, in conditiile legii, a judetului, cu comunele si orasele interesate; 

g.) asigură secretariatul Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

h.)  convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism; 

 i.)  răspunde şi verifică documentațiile de urbanism, amenajare a teritoriului ce urmează a fi 

supuse avizării sau aprobării potrivit competențelor legale, sub aspectul: 

► respectării prevederilor legale referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap; 

► protejării și punerii în valoare a patrimoniului natural, cultural și construit; 

► utilizării eficiente a terenurilor în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; 

► calității cadrului construit, amenajat și plantat; 

► prevederii măsurilor de protejare a localităților împotriva dezastrelor naturale. 

j.)  răspunde şi redactează avizul arhitectului șef pe baza fundamentării din punct de vedere tehnic 

a Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului și urbanism și în baza avizelor emise anterior  

pentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului; 
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k.)  redactează, eliberează şi răspunde de avizele de initiere necesare elaborării Planurilor 

Urbanistice Zonale pentru consiliile locale care nu dispun de structuri de specialitate, în vederea avizării 

acestora în Comisia tehnică județeană de amenajare a teritoriului și urbanism; 

l.)  asigură informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a 

teritoriului a caror aprobare revine Consiliului judetean Alba, conform Ordinului ministrului dezvoltării 

regionale și turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, 

precum și în conformitate cu ”Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism”; 

m.) întocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile privind elaborarea 

Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism în vederea accesării de fonduri pentru 

finanțare; 

n.) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și 

Inspectoratului Regional în Construcţii Centru - Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii Alba 

situatiile cu privire la evidenta si actualizarea documentațiile de amenajarea teritoriului si urbanism; 

o.) pentru documentațiile proprii de urbanism și amenajarea teritoriului, urmărește obținerea 

avizelor necesare și aprobarea acestora; 

p.) gestionează documentațiile tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului realizate din fonduri 

proprii, precum și cele supuse avizării în Comisia tehnică județeană de amenajare a teritoriului și 

urbanism; 

  r.)  culege, stochează și prelucrează date privind gestiunea teritoriului administrativ al Județului 

Alba necesare întocmirii strategiilor de dezvoltare; 

  s.) urmărește şi răspunde de respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor 

de construcții pe teritoriul administrativ al Județului Alba, precum și respectarea disciplinei în urbanism și 

amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construcțiilor;  

  ș.) elaboreaza si actualizeaza procedurile de control in domeniu; 

  t.) informarea permanenta privind disciplina in domeniu si luarea masurilor care se impun; 

  ț.) elaborare de ghiduri si indrumare pentru cetateni si autoritatile administratiei publice; 

 u.) întocmește procese - verbale de constatare a contravențiilor în situațiile de încalcare a 

prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 v.) asigură secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

w.) răspunde şi verifică documentațiile depuse spre avizare în cadrul Comisiei socio-economice 

de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, sub 

aspectul: 

► localizării spațiale a impactului urbanistic al implantării structurii de vânzare; 

► protejării intereselor consumatorilor, impactul socio-economic și crearea de locuri de muncă; 

► impactului asupra comerțului existent în zonă. 

x.) redactează şi răspunde de avizul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a 

implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

y.) răspunde, inițiază și îndeplinește procedura privind angajarea cheltuielilor din buget, pentru 

proiectele inițiate de Arhitectul șef; 

z.) analizează și soluționează petițiile cetățenilor în domeniul amenajării teritoriului, cadastrului şi 

gestiunii localităţilor; 

aa.) răspunde, verifică și recepționează documentațiile topografice aferente terenurilor aflate în 

patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, în vederea eliberării 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform prevederilor H.G. nr. 

834/1991 și fundamentează proiectele de hotărâre; 

bb.) întocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile privind lucrările de 

cadastru de specialitate imobiliar-edilitar în vederea accesării de fonduri pentru finanțare; 

cc.) organizează și coordonează constituirea și dezvoltarea băncilor de date urbane; 

dd.) participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare și le avizează din punct de vedere al 

conformității cu documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism legal aprobate; 

ee.) avizează și răspunde de proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității 

cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate; 

ff.) cooperează cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru în vederea participării la acțiuni 

comune și transmite acesteia propuneri pentru elaborarea strategiilor în domeniul amenajării teritoriului;  

gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 
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hh.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

ii.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

jj.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

kk.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

ll.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

mm.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

nn.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

oo.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

pp.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 Art. 44. Compartimentul Urbanism, avizare, autorizare efectuează următoarele activități: 

a.) pune în executare prevederile legale în domeniul urbanismului și al autorizării executării 

lucrărilor de construcții; 

b.) asigură îndrumare de specialitate solicitanților cererilor pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism; 

c.) analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare eliberării certificatelor de 

urbanism care intră în competența de emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba, precum și cele 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism care intră în competența de emitere a primarilor comunelor, 

potrivit prevederilor legale; 

d.) întocmește, eliberează şi răspunde de certificatele de urbanism care intră în competența de 

emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba pentru documentațiile tehnice analizate, precum și 

avizele structurii de specialitate solicitate de către primarii comunelor pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism care intră în competența de emitere a acestora, potrivit prevederilor legale; 

e.) asigură evidența la zi a certificatelor de urbanism eliberate, precum și a avizelor structurii de 

specialitate date pentru eliberarea certificatelor de urbanism de către primarii comunelor; 

f.) analizează cererile, verifică și examinează documentațiile tehnice (Proiectul pentru Autorizația 

de Construcție/Proiectul pentru Autorizația de Demolare/Proiectul de Organizare Execuție Lucrări) pentru 

eliberarea autorizațiilor de construire/desființare emise de preşedintele Consiliului Judeţean Alba, precum 

și pentru autorizațiile de construire/desființare emise de primarii comunelor,  potrivit prevederilor legale, 

stabilind și taxele aferente; 

g.) întocmește, eliberează şi răspunde de autorizațiile de construire/desființare care intră în 

competența președintelui Consiliului Judeţean Alba pentru documentațiile (Proiectul pentru Autorizația 

de Construcție/Proiectul pentru Autorizația de Demolare/Proiectul de Organizare Execuție Lucrări) 

analizate, precum și avizele structurii de specialitate solicitate de către primarii comunelor,  pentru 

eliberarea autorizațiilor de construire/desființare care intră în competența acestora; 

h.) asigură evidența la zi a autorizațiilor de construire/desființare eliberate precum și a avizelor 

structurii de specialitate date pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către primarii 

comunelor; 

i.) întocmește lunar lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare 

emise în luna precedentă și o afișează pe pagina de internet a instituţiei; 

j.) răspunde şi asigură caracterul public al activității de eliberare a certificatelor de urbanism și a 

autorizațiilor de construire/desființare după un program zilnic; 

k.) răspunde şi asigură aplicarea prevederilor legale privind calcularea și încasarea taxelor 

stabilite pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare și a avizelor 

structurii de specialitate; 
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l.) răspunde şi urmărește termenele de valabilitate ale autorizațiilor de construire/desființare, iar 

cu cel putin 15 zile înainte de expirarea valabilității înștiințează beneficiarii autorizațiilor de construire 

pentru declararea valorii reale a lucrărilor în vederea regularizării taxei de autorizare; 

m.) comunică în scris compartimentului buget situaţia taxelor încasate  pentru emiterea 

certificatului de urbanism și autorizației de construcție/de demolare, pentru prelungirea termenelor de 

valabilitate ale certificatului de urbanism și autorizației de construcție/demolare şi pentru emiterea 

avizelor structurii de specialitate pentru certificatul de urbanism și autorizația de construcție/ demolare; 

n.) transmite la Inspectoratul Judetean in Constructii, lunar, in prima decada a fiecarei luni, pentru 

luna anterioara, urmatoarele acte: 

- lista planurilor urbanistice aprobate; 

- lista anunturilor de incepere a executiei lucrarilor de constructii; 

- lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite; 

- lista autorizatiilor de construire emise sau prelungite; 

- lista proceselor verbale de receptie intocmite potrivit legii; 

o.) transmite lunar la Direcţia Regională de Statistică Alba situaţia autorizaţiilor de  

construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba până la data de 10 a fiecărei 

luni, pentru perioada anterioară; 

p.) soluționeaza petițiile și propunerile cetățenilor în domeniul urbanismului; 

q.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

r.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

s.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

ș.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

t.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

ț.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

u.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

v.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

w.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative; 

 

Art. 45. Compartimentul Arii protejate efectuează următoarele activități: 

a.) activităţi privind administrarea ariei naturale ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 

Frumoasa; 

b.) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale 

protejate și a zonelor turistice; 

c.) participă la elaborarea proiectelor necesare accesării fondurilor externe;  

d.) inițiază campanii de comunicare cu tematică arii protejate, cu scop educativ și de informare ; 

e.) elaborează Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din Judeţul 

Alba; 

f.) în domeniul protecției naturii, colaborează cu autorităţile și instituţiile judeţene de profil și cu 

organismele și organizaţiile nonguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin 

consiliului judeţean  în domeniul protecţiei capitalului natural; 

g.) promovează imaginea și oportunităţile privind protecția naturii la nivel local, judeţean și 

interjudețean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate și măsurile de 

conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi; 
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h.) organizează și participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, alte 

astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale; 

i.) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi şi 

comunităţi locale; 

j.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor 

proiecte de hotărâre şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

k.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

l.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

m.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

n.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

o.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

p.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

q.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

r.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

s.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

ș.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 46. (1) Biroul  Programe şi proiecte mediu este condus de un șef birou. 

              (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcționar public din cadrul biroului. 

              (3) Biroul efectuează urmatoarele activități: 

 a.) elaborează programe și proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităților, participă la 

elaborarea planurilor regionale din domeniul protecției mediului; 

 b.) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului;  

 c.) participă la elaborarea proiectelor necesare accesării fondurilor externe;  

 d.) inițiază campanii de comunicare pe teme ecologice, cu scop educativ și de informare în 

materie de protecția mediului; 

 e.) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de programe pentru 

refacerea și protecția mediului; 

 f.) îndeplinește orice alte atribuții rezultate din acte normative sau încredințate de conducerea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 g.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 h.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz; le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

şi stabilesc, împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în 

vigoare; 

 i.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al biroului potrivit legislaţiei în vigoare  şi 

participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 j.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 
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 k.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

 l.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 m.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 n.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 o.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 p.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

Capitolul VIII Dispoziții finale 

 

 Art. 47. (1) Conținutul prezentului Regulament vor fi aduse la cunoștința funcționarilor publici și 

personalului contractual. 

     (2) După comunicarea regulamentului, şefii structurilor de specialitate îl vor prezenta 

salariaţilor din respectivul compartiment. 

 Art. 48. Modificarea sau completarea regulamentului se face ori de câte ori din actele normative 

apărute după aprobarea acestuia rezultă atribuţii noi. 

 Art. 49. Biroul resurse umane împreună cu şefii compartimentelor de specialitate vor actualiza 

fişa fiecărui post. 

 Art. 50. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate 

specifice. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 3878/3 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 3370/2 martie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3785/2 martie 2017. 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art. 16 lit. b din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- 22 alin. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului 

director din cadrul spitalului public; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

   Art. 1. Se aprobă liniile de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia urmând să 

aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Finanţarea liniilor de gardă se va asigura de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

prin încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli alocat, în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129/28 iulie 2016 îşi încetează aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

Nr. 81 

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 81/16 martie 2017 

 

 

I. Linii de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Nr. 

crt. 

Titulatura liniilor de garda în specialităţi clinice şi 

paraclinice 

Numărul de linii de 

gardă continue   

1.  Medicină internă I 1 

2.  Medicină internă II 1 

3.  Cardiologie 1 

4.  Chirurgie generală 1 

5.  Obstetrică ginecologie 1 

6.  Neonatologie 1 

7.  Pediatrie 1 

8.  Ortopedie și traumatologie 1 

9.  ATI 1 

10.  Neurologie 1 

11.  Boli infecțioase 1 

12.  Psihiatrie acuți 1 

 
Total linii de gardă în specialități clinice 

 

12 

1. Laborator analize medicale 1 

2. Laborator radiologie și imagistică medicală 1 

 Total linii de gardă în specialități paraclinice 2 

 

II. Liniile de garda la domiciliu în specialităţi 

 

Nr. 

crt. 

Titulatura linei/liniilor de garda  la domiciliu în 

specialitatea/specialităţile, medicale 

Numărul liniilor de gardă 

la domiciliu  propuse spre 

aprobare ordonatorului 

principal de credite 

1.  Secția ORL  1 

2.  Comp. urologie 1 

3.  Comp. oftalmologie 1 

4.  Serviciul medicină legală  1 

    5. Secția oncologie medicală 1 

    6. Compartiment neurochirurgie 1 

 Total linii de gardă la domiciliu 6 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                          ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

                     

HOTĂRÂRE  

cu privire la propunerea candidatului pentru funcţia de membru  

al Consiliului de Administraţie al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” S.A. 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luînd în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidatului pentru funcţia de membru al 

Consiliului de Administraţie al Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A.;  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidatului pentru 

funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A.;  

 - raportul de specialitate nr. 4226 din 9 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - lista scurtă a candidaților selectați în urma derulării procedurii de selecție pentru ocuparea 

funcției de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A. - anexă a 

raportului final al comisiei de selecție nr. 4221/9 martie 2017;  

 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. 91 alin.2 lit. d şi art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se propune candidat pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie al 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” S.A., în baza listei scurte a candidaților selectați, doamna Ciutrilă 

Ramona Lavinia. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

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

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Societății „Parcul Industrial Cugir” S.A., 

doamnei Ciutrilă Ramona Lavinia, reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor 

la Societatea „Parcul Industrial Cugir” S.A., Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 82 

Alba Iulia, 16 martie 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 16 martie 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. 4086 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 21/27 februarie 2017 a operatorului de transport rutier SC Mariany SRL privind 

solicitarea de actualizare a programului de transport județean pe traseul cod 045: Alba Iulia – Unirea – 

Ocna Mureș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3575/28 februarie 2017; 

- adresa nr. 245/3 martie 2017 a Primăriei comunei Sîncel privind solicitarea de actualizare a 

programului de transport județean prin introducerea de stații, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 3999/6 martie 2017; 

       Ținând cont de prevederile: 

- art. 15 lit. c și art. 37 lit. b din Regulamentul serviciului de de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69 

din 27 martie 2008; 

       - Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, 

nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 

61/2016,  nr. 115/2016 și nr. 241/2016; 

 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 și e din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 35 alin. 1-3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

   Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile 

Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 

155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016, prin modificarea 

numărului de curse, în  sensul suplimentării cu o cursă a traseului cod 045: Alba Iulia – Unirea – Ocna 
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Mureș, precum și prin introducerea de stații, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

       Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba, Primăriei 

comunei Sîncel, operatorului de transport rutier SC Mariany SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

                    CONTRASEMEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                                                 

                                                                                     

 

 

 

 

 

Nr. 83 

Alba Iulia, 16 martie 2017 
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                                      Anexa nr. 1 la Hotărârea  

                                                                                                                                                                              Consiliului Județean Alba nr. 83/16 martie  2017 

 

 

 

 

 

MODIFICARE NUMĂR CURSE PE TRASEUL COD 045: ALBA IULIA –  UNIREA – OCNA MUREȘ  

 

Nr. 

ofer

- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse  

planificate 

Capacitate 

minimă 

de 

transport 

(locuri) 

Nr. vehicule 

necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediar

ă 

Autog. 

/loc. 

acti- 

ve 

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 

18 18 045 Alba Iulia Unirea Ocna Mureş 51 5 10 2 1 05:30 

 

06:45 06:50 08:05 1,2,3,4,5 

 

           10:45 12:00 12:10 13:25 1,2,3,4,5 

 

           13:30 14:45 14:50 16:05 1,2,3,4,5 

 

           14:45 16:00 05:40 06:55 1,2,3,4,5 

 

           16:20 17:35 18:00 

 

19:15 1,2,3,4,5 

 

 

NOTA: modificarea este reprezentată boldit și subliniat. 

 

 

 

                                                    PREŞEDINTE 

               Ion DUMITREL                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                                                                             Vasile BUMBU 
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                   Anexa nr. 2 la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 83 /16 martie 2017  

 

 

INTRODUCERE DE STATII PE TRASEELE  

COD 053: ALBA IULIA – BLAJ –CETATEA DE BALTĂ,  

COD 054: BLAJ – BĂLCACIU – CETATEA DE BALTĂ,  

COD 059: BLAJ – PĂNADE ȘI  COD  060: BLAJ – BIIA 

 

Km Nr. staţie Denumire staţie 

  Traseul 053: Alba Iulia-Blaj-Cetatea de Baltă 

0 1 Alba Iulia ( Autogara) 

1 2 Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu) 

11 3 Sîntimbru (La  Fabrică) 

12 4 Sîntimbru (La Vălău) 

14 5 Galtiu (Biserică) 

16 6 Coşlariu ( La Magazin) 

18 7 Mihalţ (Ramificaţie) 

22 8 Cistei (Centru) 

29 9 Crăciunelu de Jos (Str. Horea) 

30 10 Crăciunelu de Jos (Str. 6 Martie) 

38 11 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

41 12 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

42 13 Sîncel (La Primărie) 

43 14 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

45 15 Pănade (Ramificaţie) 

46 16 Lunca Tîrnavei (Centru) 

47 17 Şona (Centru) 

50 18 Sînmiclăuş (Centru) 

52 19 Bălcaciu (Ramificaţie) 

56 20 Jidvei (Combinat) 

57 21 Jidvei (Centru) 

58 22 Căpîlna de Jos 

60 23 Sîntămărie (Căminul Cultural) 

62 24 Cetatea de Baltă ( Primărie) 

63 25 Cetatea de Baltă (În Tabla) 

  Traseul 054: Blaj-Bălcaciu-Cetatea de Baltă 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sîncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

7 5 Pănade (Ramificaţie) 

8 6 Lunca Tîrnavei (Centru) 

9 7 Şona (Centru) 

11 8 Sînmiclăuş (Ramificaţie) 

13 9 Bălcaciu (Ramificaţie) 

16 10 Bălcaciu (Centru) 

19 11 Bălcaciu (Ramificaţie) 

23 12 Jidvei (Combinat) 

24 13 Jidvei (Centru) 

25 14 Căpîlna de Jos 

27 15 Sîntămărie (Căminul Cultural) 

29 16 Cetatea de Baltă ( Primărie) 

30 17 Cetatea de Baltă (În Tabla) 

Km Nr. staţie Denumire staţie 

  Traseul 059: Blaj-Pănade 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sâncel (La Primărie) 
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5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

7 5 Pănade (Ramificaţie) 

10 6 Pănade (Centru) 

  Traseul 060: Blaj-Biia 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sâncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

7 5 Pănade (Ramificaţie) 

10 6 Pănade (Centru) 

12 7 Pănade (Ramificaţie) 

13 8 Lunca Tîrnavei (Centru) 

15 9 Şona (Centru) 

17 10 Biia (Centru) 

 

NOTA: stațiile introduse sunt reprezentat boldit și subliniat. 

 

 

 

 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

             PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Ion DUMITREL                         Vasile BUMBU        
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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 Șugag – Sebeș, operatorului de transport 

rutier SC Minitrans  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 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 Șugag – Sebeș, 

operatorului de transport rutier SC Minitrans 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 

Șugag – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4146 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Șugag – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3891/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Șugag – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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 1 aprilie 2017-31 martie 2018, pe 

traseul Șugag – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba.  

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

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

de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 84                  Ion  DUMITREL                       Vasile BUMBU          

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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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 Cugir – Sebeș, operatorului de transport 

rutier SC Minitrans  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 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 Cugir – Sebeș, 

operatorului de transport rutier SC Minitrans 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 

Cugir – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4147 din martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Cugir – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3892/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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 1 aprilie 2017-31 martie 2018, pe 

traseul Cugir – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba.  

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

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

de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 85     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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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 Săliștea – Sebeș, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 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 Săliștea – Sebeș, 

operatorului de transport rutier SC Minitrans 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 

Săliștea – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4148 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Săliștea – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3893/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Săliștea – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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 1 aprilie 2017-31 martie 2018, pe 

traseul Săliștea – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba.  

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

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

de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                              CONTRASEMNEAZĂ 

            PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 86         Ion DUMITREL                                 Vasile BUMBU        

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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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 Pianu de Sus – Sebeș, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 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 Pianu de Sus – 

Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans 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 

Pianu de Sus – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4149 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Pianu de Sus – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3894/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Săliștea – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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 1 aprilie 2017-31 martie 2018, pe 

traseul Pianu de Sus – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba.  

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

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

de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 87    Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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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 Alba Iulia – Sebeș, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 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 – 

Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans 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 – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4151 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Alba Iulia – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3895/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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 1 aprilie 2017-31 martie 2018, pe 

traseul Alba Iulia – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba.  

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

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

de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 88    Ion  DUMITREL                       Vasile BUMBU       

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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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 Gîrbova – Sebeș, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 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 Gîrbova – Sebeș, 

operatorului de transport rutier SC Minitrans 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 

Gîrbova – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4152 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Gîrbova – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3896/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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 1 aprilie 2017-31 martie 2018, pe 

traseul Gîrbova – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba.  

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

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

de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 89   Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU                                                                                                 

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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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 Șpring –  Sebeș, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 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 Șpring – Sebeș, 

operatorului de transport rutier SC Minitrans 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 

Șpring – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4153 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Șpring – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3897/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/ 7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Șpring – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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 1 aprilie 2017-31 martie 2018, pe 

traseul Șpring – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba.  

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

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

de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 90   Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 

Alba Iulia,  16 martie 2017  
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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 Daia Română – Sebeș, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans  SRL 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 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 Daia Română – 

Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans 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 

Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4154 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Daia Română – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3898/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Daia Română – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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 1 aprilie 2017-31 martie 2018, pe 

traseul Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba.  

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

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

de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 91   Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA,  înfiinţată potrivit 

Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – 

ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei 

Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

 - raportul de specialitate nr. 3219/23 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridice şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - solicitarea nr. 5975/20 februarie 2017 a Agenţiei Locale a Energiei Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2917/20 februarie 2017; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/20 decembrie 2007 

privind participarea Consiliului Judeţean Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei 

„Agenţia Locală a Energiei Alba”, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 şi alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă susţinerea activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată în 

cadrul proiectului „Crearea a 3 Agenţii de Management Energetic în La Manche (Franţa), Alba (România) 

şi Ios (Grecia)” - contract de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 prin alocarea sumei de 70000 lei. 

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenţiei Locale a Energiei Alba, Direcției juridice şi relaţii 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 92                  

Alba Iulia,  16 martie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectului „Educație antidrog”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

 - raportul de specialitate nr. 3127/22 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014 privind 

însuşirea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea 

Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016; 

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

strategii, 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. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 și a Planului de 

acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație 

antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută și 

aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea activităților din cadrul Proiectului 

„Educație antidrog”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Naționale Antidrog, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

Nr. 93 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 93 din 16 martie 2017 

 

                         R  O  M  Â  N  I  A    CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                   

 

        

 

 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

               

Nr. ___________din ______________            Nr. _____________din __________ 

                      

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat la Strategia naţională 

antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 128/28 iulie 2016 

privind adoptarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Judeţean Alba și ale art. 91 alin. 1 lit. e, 

coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

între 

 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 

37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de director - chestor de poliţie Sorin Oprea  

şi 

2. CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul 

Alba reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte  

 

 Art. 1. Scopul protocolului 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind desfăşurarea de 

activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri în conformitate cu prevederile  art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 

461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările 

ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate de implementarea de proiecte naţionale şi locale de 

prevenire universală a consumului de droguri şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor 

de droguri, în cadrul proiectului  „Educație antidrog”. 

 

 Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba 

 Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Alba sunt: 

 a) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă cu Consiliul Judeţean 

Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”; 

 b) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia Naţională 

Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul proiectului „Educație 

antidrog”; 

 c) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, acordul scris 

din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a 

activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de colaborare; 

 d) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în familie şi în 

comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

 e) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru identificarea, 

atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată, 

în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
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 f) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi sigla 

Consiliul Judeţean Alba; 

 g) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în implementarea 

proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba; 

 h) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul Judeţean Alba şi 

de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media, sprijinul Consiliului 

Judeţean Alba; 

 i) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă. 

 

 Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 

 Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele: 

a.) de a desemna un responsabil din partea  Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii cererii conform 

sarcinilor asumate în cadrul Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, aprobată prin ordinul Prefectului 

județului Alba nr. 113 din 10 iunie 2014 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 31 iulie 

2014; 

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a asigura finanţarea 

materialelor promoționale ce vor fi utilizate în campaniile de prevenire, în sumă totală maximă de 10.000 

lei; 

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în domeniul 

prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba; 

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi sigla 

Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în implementarea 

proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia Naţională 

Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor 

acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale Antidrog. 

 

 Art. 4. Durata protocolului de colaborare 
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. Activităţile ce fac 

obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 decembrie 2017. 

 

 Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare 

Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca durată a 

acestuia, conform art. 4.  

Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 

zile.  

Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la împlinirea 

termenului de preaviz. 

 

 Art. 6. Modalităţile de comunicare 

În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de 

comunicare:  telefon,/fax şi e-mail/poştă. 

Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului de 

colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, iar datele de contact ale acestuia sunt: telefon mobil 0745204542, e-mail 

claudiu.dusa@ana.gov.ro. 

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier la Direcția 

gestiunea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul aparatului propriu 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, telefon 0749279518, e-mail sorina.oprean@cjalba.ro. 

 

 Art. 7. Soluţionarea divergenţelor 
Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi soluţionate 

de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de către părţi ca 

responsabile de urmărirea derulării protocolului.  

mailto:claudiu.dusa@ana.gov.ro
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Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare scrisă cu 

privire la aspectele în divergenţă. 

 

 Art. 8. Alte dispoziţii 
 (1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol de 

colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază 

consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea oricăreia dintre 

părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale prezentului protocol de 

colaborare; 

 (3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele normative în 

materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În cazul în care intervin 

modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale prevederilor protocolului de 

colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu legislația în vigoare. 

 (4) La data semnării prezentului protocol de colaborare, de către ambele părţi, Protocolul de 

colaborare înregistrat la Agenția Națională Antidrog cu nr. 462316 din 19 aprilie 2016 și la Consiliul 

Județean Alba cu nr. 5970/5 aprilie 2016, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.            

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

                                    

        Director,                                Preşedinte, 

Chestor de poliție  Sorin OPREA                           Ion DUMITREL 

 

 

                                                     Director executiv, 

                                                        Ioan Bodea 

            

            Avizat pentru legalitate                                                                    Director executiv,  

            Compartimentul juridic                        Marian Florin Aitai 

 

                         Vizat CFP 

 

                                                                                                                              Avizat  

                                                                                                                     Consilier juridic   
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          Anexa la Protocolul de colaborare 

REGULAMENT 

   de organizare a activităților din cadrul proiectului 

„Educație antidrog” 

 

 Preambul 

Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind puternic 

influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex, caracterizat de 

mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi forme de manifestare, 

necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la fenomenul drogurilor a fost influenţată 

în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de 

societatea civilă, fapt care a impus necesitatea unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.  

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în 

rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri în rândul 

populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este necesar o 

intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de droguri. 

Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei 

Naționale Antidrog 2013-2020 fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune pentru implementarea 

strategiei; 

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120/31 iulie 2014 a fost aprobată însușirea 

Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020, al cărei obiective specifice propuse sunt de natură a genera 

până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, planurile 

de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii 

cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă, să contribuie la reducerea 

disponibilităţii drogurilor pe piaţă și să promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a 

tendinţelor şi provocărilor din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi 

structurilor societăţii civile. 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G.  nr. 784/2013 

privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, pentru realizarea atribuţiilor sale Agenţia 

Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, române şi străine, 

precum şi cu organizaţii internaţionale. 

 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are 

atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în vederea 

finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului Alba aferent 

anului 2017.  

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 

 Art. 4.  Județul Alba, în perioada februarie - noiembrie 2017. 

 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

 

 Art. 5.  Concursul Național „Mesajul meu antidrog”- etapa județeană, care are ca scop 

menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi consumatori 

(incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 

 Concursul, care va avea loc în perioada februarie - mai 2017, se va desfășura pe secțiuni:  - 

eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani); 

 - film de scurt metraj, spot antidrog; 

 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 

 - sport. 

 Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a 

populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul proiectelor şcolare, extraşcolare şi 

de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice: dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul 

întregii populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a 
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timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea 

influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, 

tutun şi droguri. 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), 

iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 Activitățile din cadrul concursul sunt:   

 a) lansarea concursului, prezentarea noului regulament al concursului, a tematicii secţiunilor, 

prezentarea materialelor de promovare a ediţiei a XIV-a a concursului – februarie/martie 2017; 

 b) promovarea concursului în mediul şcolar - februarie/martie 2017; 

 c) desfăşurarea etapei judeţene – februarie/mai 2017; 

 d) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – mai 2017; 

 e) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de vârsta 

(gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2017.    

 Descrierea secțiunilor concursului 
 I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., circumscrise temei; 

 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 

 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise temei. 

 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele 

producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 

 II. Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caractere Times New Roman 12, pe 

suport de hârtie şi electronic (CD); 

  La evaluarea lucrărilor vor fi avute  în vedere următoarele criterii: 

      - încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 

      - promovarea mesajelor pozitive; 

      - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 

      - acurateţea stilului, claritatea limbajului;  

 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor fi traduse 

în limba română. 

 III. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Dimensiunea minimă a fotografiilor participante va fi de 1240 X 768 pixeli, format .jpg. 

 Dimensiunea maximă a fotografiilor participante va fi de 8 MB, format jpg.  

 Lucrările fotografice vor fi transmise pe CD sau DVD.  

 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil cruci, seringi, 

cranii, moartea cu coasa, etc. 

 Secţiuni: 

- pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă- format A3/A4; 

- grafică – tuş, creion - format A3/A4; 

- fotografie 

 

 IV. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.  

 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.  

 În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va colabora cu 

Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru promovarea practicării 

sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor susţine şi încuraja implicarea 

elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate elevilor şi vor promova prin mijloace 

specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.  

 Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise în graficul 

desfăşurării concursului. 

 Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere.  

 La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate pentru fiecare 

secţiune în parte.  

 Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, şi alte 

criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea să fie stabilite 

înainte de începerea evaluării.  
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 În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi membrii 

primind diplome. 

 Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile minimale şi 

obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data de 05.05.2017, ora 

16.00.   

 Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și categorii 

de vârstă, vor fi premiați cu diplome și premii constând în echipamente IT și birotică. 

 Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la bază 

modelul comprehensiv al influenţei sociale.  

 Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba de proiecte 

naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de tip asertiv şi a 

mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile în legătură cu consumul de 

tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi  

implementarea unor proiecte pilot locale de tip „Şcoala părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de 

protecţie în consumul de droguri din cadrul obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în 

viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie 

(prevenirea în familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA Alba, formaţi 

la nivel naţional pe acest proiect  şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor de învăţământ formaţi de 

către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul Regional de Prevenire Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba asigură şi coordonarea şi monitorizarea 

implementării proiectului în  unităţile de învăţământ.     

 Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi resurse de 

care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele despre droguri si 

efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.  

 Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea consumului de 

droguri.  

 Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile sociale și o 

puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a consumului de droguri şi a 

urmărilor acestuia. 

  Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este vârsta când 

adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de alcool sau consumul de 

canabis). Vor participa 20 de clase de gimnaziu de la școlile din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de 

aproximativ 600 elevi, 600 părinţi şi 20 de cadre didactice.  Școlile participante sunt: Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” Alba Iulia, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Mihail 

Kogălniceanu” Sebeş, Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeş, Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vinţu de Jos, 

Şcoala Gimnazială Pianu de Sus, Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială 

„Avram Iancu” Alba Iulia, Liceul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia, Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia, Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia şi Colegiul Tehnic „Apulum” Alba 

Iulia.  

 Compus din 12 lecţii la fiecare clasă, „Necenzurat” este dedicat dezvoltării de abilităţi de viaţă 

sănătoasă şi/sau întârzierea tranziţiei de la experimental la consumul regulat de droguri, şi 3 întâlniri cu 

părinţii la fiecare clasă.    

 Perioada de desfășurare a acestuia este în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 şi în 

semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 

 În limita bugetului alocat, vor fi  tipărite materialele necesare implementării proiectului, 

respectiv caietele pentru elevi, ghiduri metodice pentru psihologii şcolari şi specialiştii C.P.E.C.A 

Alba, care vor desfăşura lecţiile „Necenzurat”, precum şi seturi de 47 cartonaşe cu întrebări şi 

răspunsuri despre droguri şi efectele consumului acestora. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 7. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total alocat acestui 

proiect. 

 Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017.  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 

vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 

 - raportul de specialitate nr. 3128/23 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

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

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

strategii, 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. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 124 lit. a, art. 124 lit. d și art. 128 alin. 1 lit. i din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului 

„Educație rutieră”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 12000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută și 

aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea activităților din cadrul Proiectului 

„Educație rutieră”. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 94 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 94 din 16 martie 2017 

 

        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

Nr.______din_________      Nr. _______din_________   

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost determinată în 

primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate pe raza judeţului Alba şi la 

nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma cărora, se pierd prematur vieţi omeneşti, 

se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, rezultând şi importante pagube materiale.  

 Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat „Educație 

rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi 

unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. 

a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – preşedinte, în 

calitate de partener, 

pe de o parte, și 

 Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de poliție Cristian 

Ioan DUNCA – împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de partener 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

 Art. 1 -  Obiectul Protocolului de colaborare 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie: 

 a.) Organizarea în anul 2017, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a activităților 

din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere, adresate preșcolarilor și 

elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare a acestui proiect - anexă la 

prezentul protocol. 

 b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie. 

 c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor rutiere. 

 d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru 

prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite în prezentul 

Protocol de colaborare. 

 Art. 2 -  Scopul Protocolului de colaborare   

 Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul preşcolarilor 

şi elevilor din judeţul Alba. 

 Art. 3 -  Durata Protocolului de colaborare   

 Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba și expiră la data de 30 iulie 2017. 

 Art. 4 – Sursa fondurilor 

 Bugetul estimativ al acestui proiect este de 12000 lei. Fondurile necesare finanțării acestui proiect 

provin din bugetul local al Județului Alba.  

 

 Art. 5 – Responsabilitățile părților 

     (1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  

  va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare 

pentru premierea participanților, precum și a celor legate de achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna 

desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

  va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul propriu; 

http://www.cjalba.ro/
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  va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 

      (2) Inspectoratul de Poliție județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din cadrul 

proiectului; 

  va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a activităților 

al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

  va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul proiectului; 

  va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

  va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

 Art. 6 – Conflictul de interese 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi vor trebui 

să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese. 

 Art. 7 – Amendarea Protocolului de colaborare 

 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de cealaltă parte.  

 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte de 

data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine justificate. 

 Art. 8 – Răspunderea părților  

 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu 

bună credință. 

 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Protocol. 

 Art. 9 – Forța majoră 

 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, 

cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

  Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 

 

          Judeţul Alba prin                                    Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

    Consiliul Județean Alba                        

 

                 Președinte                           Împuternicit Șef al Inspectoratului 

            Ion DUMITREL                                                                 Comisar șef de poliție 

                 Cristian Ioan DUNCA                                                                       

               Director executiv, 

                Marian AITAI      

 

               Director executiv,                           Vizat, 

                   Ioan BODEA               Consilier juridic         
                                                                                                          Subcomisar de politie 

                 Vizat C.F.P.P.                                                              Adriana CIUGUDEAN 

                

              Consilier juridic                
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                        Anexa la Protocolul de colaborare                                                                                          
   

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza judeţului 

Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor 

activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, 

pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar capacitatea de muncă, precum şi importante 

pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă şi energică 

a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt factori care pot conduce la 

producerea unor reale tragedii. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl reprezintă 

factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât mai multor factori - 

familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, desfăşurate în 

colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii accidentelor de 

circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-

preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi 

omeneşti, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din OUG nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 

Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin programa școlară, a 

educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, precum și a materialului didactic 

pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală proprii de circulație.  

   (2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ, autoritățile 

administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de Ministerul Educației și 

Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor. 

 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. e și ale art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în 

vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

 Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iunie 2017. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 Art. 6.  Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:  

  7 echipaje a câte 3 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din Alba Iulia (21 preșcolari); 

  vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de circulaţie 

pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică rutieră şi o probă practică.  

 Toți participanții vor fi premiați cu diplome, medalii, jocuri specifice vârstei, rechizite diverse etc. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 



 

124 

 Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”  
 Participă preșcolarii din grupele mari de la Grădiniţa „Primii paşi” Aiud şi Gîrbova de Jos 

(aproximativ150 preșcolari).  

 Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, fiind premiate 5 dintre 

cele mai reușite lucrări (1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 premiu de excelență, 1 mențiune).  

 Premiile vor consta diplome, medalii, jocuri specifice vârstei, rechizite diverse etc. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 8. Patrule şcolare în acţiune 

  Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor  Capitolului 9 din 

Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena în 

1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, precum şi ale art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Fiecare patrulă are câte 6 membri.  

 Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei pobe practice, sub îndrumarea 

specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. 

 În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele clasate pe 

primele trei locuri fiind premiate cu diplome, medalii, articole sportive, echipamente IT și birotică.  

 Toți participanții (elevi și profesori) vor primi diplome de participare. 

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă, se alege o zonă circulată dintr-un municipiu sau oraș al 

județului Alba. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 9.  Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat preşcolarilor şi 

şcolarilor (clasele I-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică rutieră.  

 Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, toți 

participanții primesc diplome și dulciuri diverse. 

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se alege în fiecare an o altă localitate din județul Alba, 

astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

 Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa judeţeană 
 Destinat elevilor de gimnaziu și liceu. 

 Se defășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. 

 Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare  și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 Concursul se va desfășura pe secțiuni, A – gimnaziu și B – liceu, fiecare echipaj fiind format din 2 

elevi.  

 În cadrul secțiunii A, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, unul proba 

de parcurgere a unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon, iar celălalt proba de respectare a regulilor 

de circulație de către bicicliști, în parcul școală.  

 În cadrul secțiunii B, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, unul proba 

teoretică, în vederea verificării cunoștințelor în domeniul rutier, pe bază de chestionar, iar celălalt proba de 

arbitraj în vederea identificării abaterilor de la respectarea regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul 

școală.  



 

125 

 În cadrul fiecărei secțiuni se vor acorda premiile I, II și III, fiecare membru al echipajului aflat pe 

primele trei locuri fiind premiat cu biciclete, echipamente IT și birotică, articole sportive, medalii, diplome 

etc.  

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se alege în fiecare an o localitate din județul Alba, astfel 

încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 Art. 11. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total alocat 

acestui proiect. 

 Art. 12. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 

 Art. 13. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în 

vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”; 

 - raportul de specialitate nr. 3324/24 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

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

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

strategii, 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. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea activităților din 

cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al 

Județului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare 

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

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 95 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 95/16 martie 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva incendiilor și 

protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată de importanța cunoașterii 

factorilor de risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din 

care face parte, adoptarea unui comportament adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței 

producerii sau al apariției unei situații de urgență ori dezastru.  

 Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, 

tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat „Prietenii pompierilor” vizează consolidarea unui 

parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi inspectoratele pentru situații de 

urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, 

județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 

pe de o parte, și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. 

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin colonel Cornel OPRIȘA – 

împuternicit Inspector Șef, în calitate de partener 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Organizarea în anul 2017 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul Proiectului 

„Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate 

de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea atitudinilor și comportamentelor 

corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare al 

acestui Proiect  - anexă la prezentul protocol. 

(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de echipă, 

curajul, disciplina și spiritul de fair-play; 

(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu caracter 

exclusiv umanitar; 

(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de prevenire și de 

intervenție în situații de urgență sau dezastre; 

(5) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite în prezentul 

Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI 

 Prezentul Protocol are ca scop asigurarea pregătirii unitare la nivel județean al elevilor din 

învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii situațiilor 

de urgență. 

Art.  3. -  DURATA PROTOCOLULUI 

 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean 

Alba, și expiră la data de 30 iulie 2017. 

Art. 4. – SURSA FONDURILOR 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de 10000 lei. Fondurile necesare finanțării acestui proiect 

provin din contribuția Județului Alba.  

Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 

Nr.______din_________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Unirea” al Județului Alba 

Nr. _______din_________   
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 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare pentru 

premierea participanților; 

 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba: 

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din cadrul 

proiectului; 

 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a activităților 

al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul proiectului; 

 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de participanți, 

rezultate etc. 

Art. 6. – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi va trebui 

să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese.  

Art. 7. – AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel 

puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

Art. 8. – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu bună 

credință. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Protocol. 

Art. 9. – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, 

cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

  Prezentul document se întocmește în 4(patru) exemplare. 

 

     Judeţul Alba, prin                        Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

Consiliul Județean Alba                                                      “Unirea” al județului Alba                        

 

                 Președinte                          Împuternicit Inspector Șef  

            Ion DUMITREL                                                     Colonel dr. Cornel OPRIȘA                                                                       

 

            Director executiv, 

                Marian Aitai 

 

               Director executiv,  

                   Ioan Bodea     

    

                Vizat C.F.P.            

     

              Consilier juridic             

                              

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Protocolul de colaborare    

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a proiectului „Prietenii pompierilor” 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 

Art. 1.   
Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba şi la nivelul 

întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor activităţi 

extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Urmările acestora sunt, de 

cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar capacitatea de 

muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă şi energică 

a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției 

civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în rândul 

elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, desfăşurate în 

colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul apărării împotriva incendiilor 

și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi 

educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea permanentă a cauzelor care determină 

pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai 

fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 2. 

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă a populaţiei privind protecţia 

civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi educaţie de toate gradele, mijloacele de 

informare în masă şi serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 

(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin.1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale cercurilor de 

elevi „Prietenii pompierilor”. 

(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor 

concursurilor naționale “Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”. 

Art. 3.  
Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind cooperarea 

interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 

Art. 4.  

Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

Art. 5.   
Județul Alba, în perioada mai-iunie 2017. 

 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

Art. 6.   

Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva 

incendiilor “Prietenii pompierilor”- etapa județeană : 
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Fiecare echipaj este format din un comandant, 8 concurenți și 1 rezervă, poate fi constituit exclusiv 

din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani, împliniți în anul 

calendaristic în care se desfășoară concursul. 

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu obstacole.  

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, materiale și 

echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate: Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența 

Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba. 

 

Art. 7.  
Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” – etapa județeană:   

                            

Fiecare echipaj participant la concurs este format din 4 elevi și conducătorul echipajului (cadrul 

didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani 

pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele IX-XI, împliniți în anul calendaristic 

desfășurării concursului.  

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, „Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu 

obstacole, contaminat”, „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe distanţa de 50 m”. 

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, materiale și 

echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate: Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența 

Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

Art. 8.  

Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total alocat acestui proiect. 

Art. 9.  

La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 

Art. 10.  
Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere:, 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților 

din cadrul Proiectului „Educație sanitară”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în 

vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”; 

 - raportul de specialitate nr. 3325/24 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

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

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

strategii, 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. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 11 lit. e și art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului 

„Educație sanitară”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea activităților din 

cadrul Proiectului „Educație sanitară”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Filialei de Cruce Roșie a Județului Alba, Direcției juridică și 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 96 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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 Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017   

        ROMÂNIA                                                                                     ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                               Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

  

 În vederea îndeplinirii misiunii sale, proiectele desfășurate de Societatea Națională de Cruce Roșie 

din România vizează cele 4 domenii cheie definite ca prioritare de Strategia 2010 a Federației 

Internaționale, și anume: pregătirea împotriva dezastrelor, răspunsul în caz de dezastru, sănătate și bunăstare 

socială, difuzarea valorilor umanitare și a Principiilor Fundamentale ale Mișcării: umanitate, imparțialitate, 

neutralitate, independență, voluntariat și independență .  

Cu o tradiție de 55 de ani concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul 

Proiectului „Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin filialele 

județene, are ca obiectiv principal însuşirea, de către elevi, a cunoştinţelor de bază privind prevenirea 

accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază - „efectuarea unor 

acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către 

persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea unor echipamente specifice acestui scop” (Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii). 

 Proiectul vizează, conform art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995, a Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  încheierea de convenţii de colaborare şi 

alcătuirea de programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, 

cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 

locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare, colaborare prevăzută și de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la 

alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, 

județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 

pe de o parte, și 

Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, cu sediul Alba Iulia, str. București, nr. 16, Jud. Alba, CIF 

4765812, reprezentată legal prin Adrian Ionel DUȘA – director, în calitate de partener 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Organizarea în anul 2017, în unitățile școlare din județul Alba, a activităților din cadrul 

proiectului de Educație sanitară pentru însușirea cunoştinţelor de bază privind prevenirea accidentelor şi a 

deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază adresate elevilor din județul Alba, 

activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare a acestui proiect, Anexă la prezentul protocol. 

(2) Dezvoltarea nivelului de pregătire a elevilor în vederea metodelor de acordare corectă a primului 

ajutor de bază. 

(3) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de păstrare și îmbunătățire a sănătății 

fizice. 

(4) Dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați în suferință 

(5) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru 

prevenirea accidentelor și promovarea unei vieți sănătoase, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

(6) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite în prezentul 

Protocol de colaborare. 

 

Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI   

 Prezentul Protocol are ca scop promovarea instruirii în domeniile: prim ajutor și educație pentru 

sănătate în rândul elevilor din judeţul Alba. 

Art. 3. -  DURATA PROTOCOLULUI   

 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean 

Alba, și expiră la data de 30 iulie 2017. 

Art. 4. – SURSA FONDURILOR 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 7500 lei. Fondurile necesare finanțării acestui 

proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  
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Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare 

pentru premierea participanților; 

 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, 

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din cadrul 

proiectului; 

 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a activităților 

al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul proiectului; 

 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

Art. 6. – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi vor trebui 

să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 

asemenea conflict de interese. 

Art. 7. – AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel 

puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

Art. 8. – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu bună 

credință. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Protocol. 

Art. 9. – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, 

cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

  Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română.  

             Judeţul Alba, prin                                                Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba 

       Consiliul Județean Alba 

               Președinte,                                                   Director, 

            Ion DUMITREL                                                                                 Adrian Ionel DUȘA 

                                               

             Director executiv, 

               Marian AITAI 

      

             Director executiv,       

                 Ioan BODEA                       
  

               Vizat C.F.P.P.  

      

             Consilier juridic       

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație sanitară” 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 

Art. 1.  
Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul Proiectului „Educație 

sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin filialele județene, este 

singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor care se desfășoară în școlile din România. Este un concurs cu 

tradiție, care se desfășoară în școlile din România din anul 1962.  

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a promova instruirea in 

domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează: însuşirea cunoştinţelor de bază despre 

prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază, 

dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă, păstrarea şi îmbunătăţirea 

sănătăţii fizice și morale , promovarea ocrotirii mediului înconjurător. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor în rândul tinerilor îl reprezintă 

factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât mai multor factori - 

familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, desfăşurate în 

colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii accidentelor și a 

însușirii deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază, precum şi prin angrenarea 

nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive.  

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 2.   
Potrivit art. 11 lit. e raportat la prevederile art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  una din atribuțiile 

principale ale acesteia este să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile specific, precum și 

încheierea de convenţii de colaborare şi alcătuirea de programe de acţiune comune cu alte societăţi sau 

asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.  

Art. 3.  

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind cooperarea 

interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

Art. 4.  

Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

Art. 5.   
Județul Alba, în perioada martie-iulie 2017. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 6. 

 Proiectul „Educație sanitară” constă în desfășurarea concursului „Sanitarii pricepuți”, concurs la 

care poate participa, benevol, orice elev din învăţământul gimnazial şi liceal 

Art. 7.  
Activitățile din cadrul proiectului „Educație sanitară” se vor desfășura în conformitate cu 

prevederile Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru sănătate și prim ajutor 

„Sanitarii pricepuți” nr. 299/2013, elaborat de Societatea Națională de Cruce Roșie,  împreună cu 

Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din 

România. 

Art. 8. Concursul se desfășoară anual, pe etape:  
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 Etapa pe şcoală: fiecare unitate şcolară unde elevii s-au pregătit în cadrul cercului „Sanitarii 

pricepuţi” şi care este interesată să participe la competiţie, organizează selecţia membrilor echipajului: 6 

elevi ( 5 membri în echipaj + 1 rezervă) care va reprezenta şcoala la etapele superioare.  

 Etapa pe localitate: În funcţie de numărul şcolilor participante, minimum 6, se pot organiza, 

premergător etapei pe zonă, în zilele libere, etape pe localitate. Acestea vor fi organizate de către subfiliala 

locală a Crucii Roşii Române, în colaborare cu conducerea şcolilor participante şi autorităţile locale, 

organele sanitare locale şi Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.  

 Etapa pe judeţ: se organizează în perioada 20 - 31 mai, de către filiala judeţeană a Crucii Roşii 

Române, în colaborare cu Autorităţile Publice partenere. Participă echipajele clasate pe locul I la etapa pe 

localitate.  

 Etapa naţională: se adresează ciclului gimnazial şi liceal şi se organizează anual, alternativ pentru 

fiecare ciclu de învăţământ: gimnazial/liceal, în vacanţa de vară, de către Societatea Naţională de Cruce 

Roşie din România, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi Inspectoralul 

General pentru Situaţii de Urgenţă. Participă echipajele câştigătoare ale locului I la etapa judeţeană din 

ciclul pentru care are loc etapa naţională.  

Art. 9. La toate etapele concursului, participanții vor susține 2 probe, teoretică și practică. 

Proba teoretică: la toate etapele concursului, se organizează o testare stabilită de juriul concursului, 

pe baza tematicii orientative din Regulament. 

Proba practică: trebuie executată de membri întregului echipaj şi va cuprinde inclusiv predarea 

accidentatului serviciilor specializate.  

 

Punctajul final va fi constituit din însumarea punctajului obţinut la proba teoretică şi punctajul 

acordat de fiecare membru al juriului, inclusiv preşedintele juriului, la proba practică. Clasamentul se va 

întocmi în ordinea descrescătoare a mediilor. În cazul în care există medii egale, departajarea se va face pe 

baza punctajului obţinut la proba practică. 

Echipajele care întrunesc acelaşi punctaj şi la proba teoretică şi la cea practică, se clasifică pe 

acelaşi loc. 

Pentru echipajele clasate pe primele 6 locuri la medii egale, departajarea se va face printr-o probă de 

baraj, exclusiv practică, care să reprezinte, totodată, şi o demonstraţie pentru ceilalţi participanţi. Această 

probă va cuprinde o intervenţie de prim ajutor în cazul unui accident colectiv (3 - 4 victime). Anunţarea 

rezultatelor finale se va face în timpul festivităţii de premiere. 

 

Responsabili activitate: Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Crucea Roșie Română Filiala Alba și Inspectoratul Școlar 

Județean Alba. 

 

Echipajele participante vor primi premii constând în tricouri personalizate, șepci personalizate și 

produse igienico-sanitare. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate cu medalii, diplome și cupe.  

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

Art. 10.  

Premiile aferente proiectului se vor achiziționa în limita bugetului total alocat acestui proiect. 

Art. 11.  
Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor 

„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi 

şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu băieţi şi fete), „Campionatului județean de 

volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu băieţi şi fete), 

„Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi 

şi fete; liceu băieţi şi fete); 

 - raportul de specialitate nr. 3315/23 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

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

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

strategii, 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. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare; 

 - Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba, prin Consiliul Județean 

Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectelor 

„Campionatul județean de baschet” ”(liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” ”(liceu băieţi şi 

fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete),  conform Anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 33000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută și 

aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea activităților din cadrul Proiectelor 

„Campionatul județean de baschet”(liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi 

fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete).  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

Nr. 97 

Alba Iulia, 16 martie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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 Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017   
         

         ROMÂNIA                   ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                       JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba                   Inspectoratul Școlar Județean Alba 

   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 PREAMBUL 

 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației 

Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și care acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de 

învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în domeniul învățământului preuniversitar. 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților și a 

festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), a 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi 

fete; liceu băieţi şi fete). 

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii nr. 1/2011 

a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care reglementează organizarea și funcționarea sistemului național 

de educație fizică și sport şi a Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032 

precum şi în temeiul atribuțiilor prevăzute de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6 lit. a din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

PĂRȚILE 

1. 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 Ion DUMITREL, în calitate de Preşedinte, 

pe de o parte, şi 

2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen,  

nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ, în calitate de 

Inspector Școlar General,  

pe de altă parte, convin următoarele: 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2017, împreună cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a competițiilor 

adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 

 - volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă; 

 - baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă; 

 - fotbal, pentru învățământul preuniversitar, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria feminin/masculin, 

conform Regulamentului cuprins în anexă. 

(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul protocol de colaborare. 

ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 

  promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din Județul 

Alba; 

  promovarea spiritului competițional și de echipă; 

  implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie pentru 

sportul de performanţă; 

  promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului liber; 

  promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la etapele 

naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 

ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean Alba 

și expiră la data de 31 decembrie 2017. 

ARTICOLUL 4 – SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse in aceste proiecte este de 33000 lei 

alocaţi după cum urmează: 
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 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, este 

alocată suma maximă de 6000 lei; 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, este alocată 

suma maximă de 7000 lei; 

 pentru Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, este alocată suma maximă de 20000 lei. 

  Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba prin 

Consiliul Județean Alba.  

ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente festivității de 

premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramurile sportive volei şi baschet; 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente festivității de 

premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramura sportivă fotbal; 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 

 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

festivității de premiere; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din cadrul 

proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul Cristian Dumitraş - consilier superior în cadrul 

Direcției gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ, nr. de tel. 0761 

331.365, e-mail: cristian.dumitras@cjalba.ro. 

(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  

 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea 

și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  

 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a competițiilor sportive 

și a festivității de premiere; 

 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, referitoare la data 

și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul propriu a 

activităților din cadrul competiţiilor; 

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor Mihai Negrescu, Inspector 

şcolar - Educaţie Fizică şi Sport, nr. de tel. 0721 211.014, email: negrescu_mihai@yahoo.com. 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va informa 

partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui asemenea conflict 

de interese. 

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel 

puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor sportive din 

cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului şi va conduce la 

aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului Județean Alba 

și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui prin hotărâre. 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l 

execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui protocol de 

colaborare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre 

părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor protocolului de colaborare.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un prejudiciu, partea 

prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, conform 

normelor legale în vigoare. 

http://www.cjalba.ro/
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ARTICOLUL 9 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea protocolului de 

colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi 

întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data 

de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi 

Industrie sau alt organism abilitat de lege. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a 

cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această 

dată. 

 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, 

în 4 (patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

           Judeţul Alba, prin                                                   Inspectoratul Școlar Județean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                     

 

                  Președinte,                                                                  Inspector Școlar General, 

           Ion DUMITREL                                                      Prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ 

 

            Director executiv, 

              Marian AITAI 

      

           Director executiv,  

                 Ioan Bodea          

 

               Vizat C.F.P.      

         

           Consilier juridic             
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea 

organizării activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării 

activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului de persoane; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului de persoane; 

 - raportul de specialitate nr. 3316/23 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

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

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

strategii, 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. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de 

Persoane, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor din cadrul 

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută și 

aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru organizarea activităţilor din cadrul Proiectului 

„Educație pentru prevenirea traficului de persoane”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenţiei Naţională Împotriva Traficului de Persoane, 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

Nr. 98 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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 Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 98/16 martie 2017   
  

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
   AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 

 

PROTOCOL   DE   COLABORARE 

 

Preambul 

Având în vedere problematica fenomenului traficului de persoane în România, Agenţia Naţională 

Împotriva Traficului de Persoane, în scopul aducerii la îndeplinire a obiectivului strategic de optimizare şi 

extindere a procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională pentru susţinerea implementării 

strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, dezvoltă parteneriate cu organizaţii cu atribuţii şi 

responsabilităţi în domeniul prevenirii traficului de persoane. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane precum şi art. 91 alin. 1 lit. e raportat la 

art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, denumită în 

continuare A.N.I.T.P., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1, C.I.F.: 28703167 

reprezentată prin director,   

şi 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul 

Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în calitate de Preşedinte 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 

 

Capitolul I  - Obiectul protocolului de colaborare 

 

Art. 1. Prezentul protocol de colaborare are ca obiectiv colaborarea activă a celor doi parteneri în 

scopul optimizării activităţilor acestora în domeniul educației pentru prevenirea traficului de persoane. 

Capitolul II - Activităţi comune 

 

 Art. 2. În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului protocol de colaborare, părţile vor desfăşura 

următoarele activităţi comune: 

a.) participarea personalului propriu specializat la acţiunile specifice stabilite de comun acord;  

b.) mediatizarea ambilor parteneri în cadrul acţiunilor comune desfăşurate pe plan          

regional/naţional/internaţional; 

c.) realizarea/diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica traficului de 

persoane; 

d.) promovarea şi protecţia drepturilor victimelor în scopul prevenirii traficării şi a exploatării lor de 

orice fel, în cadrul măsurilor iniţiate pentru aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane şi 

reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane; 

Capitolul III - Activităţi desfăşurate de către A.N.I.T.P. prin Centrul Regional Alba Iulia 

 

Art. 3. În cadrul cooperării, A.N.I.T.P. - Centrul Regional Alba Iulia, va desfăşura următoarele 

activităţi: 

  a.)  iniţiază şi organizează activităţi de prevenire  în domeniul traficului de persoane; 
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  b.) furnizează date şi informaţii, la cerere, în scopul utilizării acestora de către specialiştii 

Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii; 

c.) realizează  activităţi de informare şi instruire a specialiştilor Consiliului Judeţean Alba, pe linia  

prevenirii traficului de persoane; 

d.) organizează activităţile cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 

e.) obţine acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean sau al altor instituţii şi autorităţi publice pentru 

desfăşurarea activităţilor; 

f.) desemnează o persoană responsabilă pentru derularea activităţilor. 

 

Capitolul IV - Activităţi desfăşurate de către Consiliul Judeţean Alba 

 

 Art. 4. În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Alba va desfăşura următoarele activităţi: 

a.) desemnează personal de la nivelul instituţiei care ţine legătura cu instituţia parteneră; 

b.) furnizează  date şi informaţii în scopul utilizării acestora de către specialiştii A.N.I.T.P. – Centrul 

Regional Alba Iulia, în condiţiile legii; 

c.) participă la acţiuni specifice (întâlniri, şedinţe, training-uri, instruiri, etc.) în domeniul traficului 

de persoane, organizate de partener; 

d.) participarea reprezentantului A.N.I.T.P. – Centrul Regional Alba Iulia în cadrul şedinţelor 

privind coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean; 

e.) susţine promovarea de acţiuni şi organizarea de concursuri în scopul educării publicului ţintă în 

prevenirea traficului de persoane, propuse de Centrul Regional Alba Iulia al A.N.I.T.P., şi asigură finanţarea 

acestora în sumă maximă de 10000 lei. 

f.) desemnează o persoană responsabilă pentru derularea activităţilor. 

 

Capitolul V - Modalităţi de colaborare 

 

Art. 5. (a) Parteneriatul rezultat din semnarea prezentului Protocol de colaborare se desfăşoară în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza asistenţei mutuale şi a respectului reciproc. 

             (b) Acest protocol de colaborare nu implică nici o obligaţie financiară pentru A.N.I.T.P.. 

Art. 6. Părţile vor desemna persoane responsabile pentru derularea colaborării potrivit prezentului 

Protocol de colaborare, ale căror date de contact vor fi comunicate reciproc, în termen de cel mult 20 zile de 

la semnarea instrumentului de colaborare. 

 

Capitolul VI - Durata protocolului de colaborare 

 

Art. 7. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării şi se încheie la data de 31 decembrie 

2017. 

 

Capitolul VII - Încetarea protocolului de colaborare 

 

Art. 8.  Prezentul Protocol de colaborare încetează în următoarele situaţii: 

a.) la expirarea perioadei de valabilitate, în condiţiile prevăzute la art. 7; 

b.) prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile 

înainte de data încetării; 

c.) în cazul reorganizării sau desfiinţării uneia dintre părţi, potrivit legii; 

d.) de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de 

prezentul protocol de către una dintre părţi, în măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea 

în culpă nu depune diligenţele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligaţiilor ce îi revin 

potrivit prezentului protocol, în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

Capitolul VIII – Comunicări 

 

Art. 9. Comunicările între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului Protocol de colaborare se pot 

face prin poştă, fax, e-mail. 

 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

 

Art. 10. Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzător ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentului protocol de colaborare. 

Art. 11. Părţile îşi vor furniza, în condiţiile legii, toate informaţiile necesare în vederea asigurării 

îndeplinirii obligaţiilor asumate în prezentul protocol de colaborare. 
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Art. 12. În cazul în care una dintre părţi este obligată, în condiţiile legii, să dezvăluie 

informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol de colaborare, va notifica de îndată 

acest fapt celeilalte părţi. 

Art. 13. Părţile îşi vor coordona acţiunile şi alte manifestări publice legate de către prezentul 

protocol de colaborare şi se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să transmită public 

informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestui document. 

Art. 14. Prezentul protocol de colaborare poate fi reînnoit, revizuit sau completat numai cu acordul 

scris al părţilor ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. 

Art. 15. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol de colaborare va transmite 

celeilalte părţi, în scris spre analiză propunerile sale. 

Art. 16. Drepturile şi obligaţiile părţilor deţinute în temeiul prezentului protocol de colaborare nu 

pot fi cesionate către o altă persoană fizică sau juridică. 

Art. 17. Prezentul protocol de colaborare constituie o normă cadru de colaborare între părţi, în 

vederea realizării obiectivului stabilit, acestea putând conveni şi alte acţiuni specifice. 

Art. 18. În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării sale, prezentul protocol de colaborare va fi 

transmis, în copie, de către A.N.I.T.P., Centrului Regional Alba Iulia. 

 

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ____________________, în 2 (două) exemplare, câte un 

exemplar pentru fiecare parte.  

 

                 AGENŢIA NAŢIONALĂ                                   Judeţul Alba, prin 

ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE              CONSILIUL JUDETEAN ALBA  

 

           DIRECTOR                     Președinte, 

     Comisar de poliţie                                         Ion DUMITREL 

           

            

AVIZAT DE LEGALITATE                                   Director executiv, 

   Compartimentul Juridic              Marian Florin Aitai 

       

 

AVIZ DE SPECIALITATE    Director executiv, 

                Ioan Bodea 

 

      

    Vizat C.F.P.      

         

          Consilier juridic 
Anexa la Protocolul de colaborare 
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Anexa la Protocolul de colaborare 

 

REGULAMENT 

de desfăşurare a activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

Preambul 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi 

integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor sociale şi morale. Acest tip 

de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe care îl are asupra unuia dintre 

drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe 

negative generate de amplificarea fenomenului corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor 

mecanisme criminale care obţin profituri substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea 

economică şi securitatea regională. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

Art. 1. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva 

Traficului de Persoane şi Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. 

Art. 2. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind 

cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în 

comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

Art. 3. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

 

Art. 4.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2017. 

 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 5.  Ziua Mondială împotriva exploatării copilului prin muncă, care are ca scop prevenirea şi 

combaterea exploatării copilului prin muncă. 

Acţiunea, va avea loc în decursul lunii Iunie 2017 şi se va desfășura sub forma unei caravane pe 

parcursul a trei zile în următoarele municipii din Judeţul Alba: 

- Sebeş 

- Aiud 

- Blaj 

 

 Beneficiarii direcți sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), familia, cadrele 

didactice, prietenii și societatea în general. 

 

Activitățile din cadrul caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă, 

sunt:   

a. Pregătirea caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă; 

b. Deplasarea caravanei în Municipiul Sebeş; 

c. Deplasarea caravanei în Municipiul Aiud; 

d. Deplasarea caravanei în Municipiul Blaj. 

  

În cadrul Caravanei de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă, personalul de 

specialitate al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia va 

distribuii materiale promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor filme referitoare la exploatarea 

copilului prin muncă. 
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Art. 6. Acţiune de prevenire şi combatere a traficului de persoane în cadrul Târgului de Fete 

de pe Muntele Găina. 

Acţiunea, va avea loc în luna iulie 2017. 

 

 Beneficiarii direcți persoanele participante la evenimentele organizate cu ocazia Târgului de Fete 

de pe Muntele Găina, turiştii şi populaţia Munţilor Apuseni. 

 

Activitățile vor viza distribuirea de materiale promoţionale şi tipărituri pentru conştientizarea 

tuturor celor vizaţi asupra riscurilor, efectelor şi consecinţelor traficului de persoane. 

  

Art. 7. Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, care are ca scop prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane. 

Acţiunea va avea loc în perioada 16 – 20 octombrie 2017 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, şi va consta într-un concurs de video-eseuri referitore la traficul de persoane. Video-eseurile vor 

fi realizate de echipe mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la specializările drept, asistenţă socială şi 

sociologie.  

Acţiunea se va desfăşura pe parcursul următoarelor etape:  

- lansarea concursului de video-eseuri, prezentarea regulamentului concursului, a tematicii, 

prezentarea materialelor de promovare 

- promovarea concursului 

- prezentarea video-eseurilor realizate de către echipele mutidisciplinare 

- evaluarea și premierea celor mai bune video-eseurilor 

 

Video-eseu: destinat echipelor mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la specializările drept, 

asistenţă socială şi sociologie. 

 

Condiţii tehnice:  

Video-eseu: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., circumscrise 

temei; 

- Video-eseul este creaţie originală, iar autorii îl prezintă şi sunt înscrişi pe generic. 

- Prezentarea video-eseului se face de către autori, atât audio cât şi în formă tipărită; 

- Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

P roducţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele 

producţie, autorii şi specializările de la care provin. Din juriu vor face parte reprezentanți ai ANITP- Centrul 

Regional Alba Iulia, Consiliului Județean Alba, cadre didactice de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt studenţii din cadrul specializărilor drept, asistenţă socială şi 

sociologie, cadrele didactice și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, vor fi premiați cu diplome, 

cupe și premii constând materiale promoţionale, tipărituri şi bani în cuantumul de maxim 1.200 lei, inclusiv 

impozitele aferente. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea   

Proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în 

Judeţul  Alba”, încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 

  Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 

2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  Proiectului de 

interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba”, încheiat 

între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al 

Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru 

aplicarea  Proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în 

Judeţul  Alba”, încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Unirea” al Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3397 din 24 februarie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcției juridice și relații publice și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- nota de fundamentare nr. 836018 din 20 februarie 2017 a Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență „Unirea” al Județului Alba; 

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

strategii, 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. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 8 şi art. 91 alin. 6 lit. a din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 20 din O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Acordul de cooperare pentru aplicarea  Proiectului de interes public 

judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba” încheiat între Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba,  

potrivit anexei  – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete și a 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100  din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” 

al Județului Alba, Direcției juridice și relații publice Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

CONTRASEMNEAZĂ 

    PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL         Vasile BUMBU   

Nr. 99 

Alba Iulia, 16 martie  2017  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 99 din 16 martie 2017 

          

           JUDEȚUL ALBA,                                          INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

                     prin                                                                   DE URGENŢĂ „UNIREA” AL 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                                 JUDEŢULUI ALBA                                                                               

                    

    Nr. …………. din ………..….……                Nr. …………. din ………..….…… 

 

 

 

 

ACORD DE COOPERARE 

pentru aplicarea Proiectului de interes public judeţean 

„Creşterea eficienţei intervenţiilor la situații de urgență în judeţul Alba” 

 

 

  Având în vedere prevederile art. 91 alin. 5 şi art. 91 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 din O.G. 

nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 

481/2004 privind protecţia civilă, ale art. 33 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, și ale art. 35 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 Părțile: 

JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL - preşedinte al 

Consiliului Judeţean Alba 

și 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „UNIREA” AL JUDEŢULUI 

ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul 

inspector şef - colonel CORNEL OPRIȘA, 

denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului acord de cooperare. 

 

Capitolul I – Scopul acordului 

 Art. 1. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Alba 

prin asigurarea resurselor financiare pentru realizarea proiectului tehnic, documentaţiei tehnice pentru 

obţinerea autorizaţiei de construire şi detaliile de execuție, în vederea construirii unei clădiri P+1 în curtea 

inspectoratului, pentru gararea tehnicii de intervenţie şi realizarea de spaţii de lucru.  

Capitolul II – Obiectivele acordului 

 Art. 2.  

Obiectivele Acordului de cooperare sunt următoarele: 

1. Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie; 

2. Realizarea unor spaţii de lucru adecvate pentru buna funcţionare a structurilor inspectoratului, 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a 

Intervenţiilor; 

3. Menţinerea tehnicii de intervenție în permanentă stare de operativitate, indiferent de starea 

vremii sau anotimp; 

4. Creșterea nivelului de protecţie al cetăţenilor din judeţul Alba; 

5. Creșterea gradului de încredere al populaţiei în autorităţile locale şi cele profesioniste în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, reflectat în sondajele publice. 

  

Capitolul III – Obligaţiile părţilor 

 Art. 3. Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor prezentului acord, părţile îşi 

asumă următoarele obligaţii: 

 

  Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

 Asigurarea sumei de 40000 lei, reprezentând costul proiectului tehnic, documentaţiei tehnice 

pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi detaliile de execuție, pentru construirea unei clădiri P+1; 

 Derularea procedurii de achiziţie a serviciilor necesare aplicării proiectului; 
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 Îmbunătăţirea comunicării dintre factorii administraţiei publice locale şi reprezentanţii ISU Alba, 

prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricăreia dintre părţi. 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Asigură terenul necesar pentru realizarea proiectului propus; 

 Efectuează demersurile necesare către Ministerul Afacerilor Interne, pentru asigurarea resurselor 

financiare necesare construirii clădirii propuse; 

 Asigură suport în elaborarea documentațiilor aferente atribuirii contractelor de achiziție publică; 

 Urmărește modul de prestare a serviciilor calitativ si cantitativ, respectarea clauzelor 

contractuale; 

 Efectuează recepția serviciilor împreuna cu reprezentanții Consiliului Județean Alba; 

 După obţinerea finanţării de la bugetul de stat, efectuează toate procedurile de achiziţie pentru 

executarea lucrărilor propuse; 

 Planifică activităţi de pregătire comună şi stabilesc standarde minime de performanţă de atins în 

cadrul acestora; 

 

Capitolul IV – Monitorizare 

 Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba va prezenta 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba un raport privind activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului, până 

la data de 31 decembrie 2017. 

Consiliul Judeţean Alba va analiza în ultima lună a anului 2017, modul de derulare a activităţii 

desfăşurate în cadrul Proiectului şi se vor lua sau propune măsurile care se impun, după caz, cu 

eventualitatea continuării proiectului şi în perioada următoare. 

 

Capitolul V – Durata acordului 

 Art. 5. Perioada de derulare a prezentului acord este de la data aprobării în ședința de 

Consiliu Județean și pana la data de 31 decembrie 2017. 

 

  Prezentul acord de cooperare este întocmit în 2 exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare dintre părți. 

  

  

                    JUDEȚUL ALBA                                           INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

              prin                                                                      DE URGENŢĂ „UNIREA”   

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA    AL JUDEŢULUI ALBA 

               Preşedinte                    (Î) Inspector şef 

         ION DUMITREL                  CORNEL OPRIȘA   

 

    Direcția dezvoltare și bugete                Biroul financiar - contabilitate  

   Director executiv                             Contabil şef 

     MARIAN FLORIN AITAI                        Colonel VICTORIA BUDIU 

 

               Serviciului pentru implementarea  

                Programului Alba - România 100                                              Serviciul Logistic 

            Șef serviciu                                                                           (Î) Şef serviciu 

              CORNELIA FĂGĂDAR                                                     Lt. Col. FLORIN ZECHERU 

        

Directia juridică și relații publice                                    

 Director executiv                                                                             Consilier juridic  

           LILIANA  NEGRUȚ                                                             Maior  DAN COSTÎNCEANU                     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Acordului de cooperare între  Judeţul Alba prin  

Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română prin Consiliul local al comunei Daia Română,  

pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber  

la internet în locaţii publice din comunele judeţului” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului de  cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Comuna Daia Română prin Consiliul local al comunei Daia Română, pentru 

implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele 

judeţului”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului de  cooperare între 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română prin Consiliul local al comunei Daia 

Română, pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii 

publice din comunele judeţului”; 

- raportul de specialitate  nr. 3605/28 februarie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

și al Direcției dezvoltare și bugete, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa  nr. 407/22 februarie 2017 a Primăriei comunei Daia Română, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3145/22 februarie 2017. 

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

strategii, 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. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 6 lit. c și art. 91 alin. 6 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se aprobă Acordul de cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna 

Daia Română, prin Consiliul local al comunei Daia Română, pentru implementarea Proiectului „Realizarea 

unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”, conform anexei, parte 

integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul propriu al Județului Alba pentru  

finanțarea cheltuielilor necesare implementării proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet 

în locații publice din comunele județului” în comuna Daia Română, prevăzut la art. 1. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și comunei Daia Română. 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 100/16 martie 2017 

 

ROMÂNIA                                                                   ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA                                                        JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                          CONSILIUL LOCAL DAIA ROMÂNĂ 

Str. Piața I.I.C Brătianu nr.1, Alba Iulia                  Daia Română, str. Principală nr. 326  

   Nr.                                                                                           Nr. 

 

 

ACORD DE COOPERARE 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Daia Română, prin Consiliul local al 

comunei Daia Română, pentru implementarea Proiectului – „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului”  

 

 

Art. 1.  Părţile 
JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu nr. 1, județul Alba, telefon: 0258.813380, fax: 0258.813325, e-mail: cjalba@cjalba.ro, 

C.U.I. 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – Preşedinte şi domnul Marian Florin 

AITAI – Director executiv al Direcției dezvoltare şi bugete 

pe de o parte, şi 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA ROMÂNĂ, cu 

sediul în comuna Daia Română, str. Principală  nr. 326, județul Alba, telefon: 0258763101, fax: 

0258763101, C.U.I. 456, reprezentat legal prin domnul Visarion HĂPRIAN – Primar, 

pe de altă parte, 

convin următoarele 

 Art. 2. Scopul acordului 
Scopul constă în dezvoltarea sustenabilă a localităţilor din Judeţul Alba prin realizarea unor puncte 

de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului Alba.  

Art. 3. Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl constituie asigurarea serviciului de furnizare internet în locația: sediul 

consiliului local al comunei Daia Română, din localitatea Daia Română, str. Principală nr. 326, județul 

Alba, în care să se poată utiliza în mod gratuit internetul, prin intermediul conexiunilor fără fir. 

Ca urmare locuitorii comunei Daia Română, turiștii sau alte categorii de cetățeni ce tranzitează 

comuna vor avea acces simplu, nelimitat și gratuit la informaţii de interes general.  

Art. 4. Durata acordului  

Durata acordului este de 1 an de la data semnării acordului, cu posibilitatea prelungirii acestuia. 

Art. 5.   Resurse financiare 

 Județul Alba prin Consiliul  Judeţean Alba alocă suma maximă de 3000 lei pentru locație, pentru 

instalarea echipamentelor necesare proiectului și achitarea contravalorii abonamentelor Internet Wi-Fi. 

 Art. 6. Drepturile şi obligaţiile părţilor  
 (1) Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba se obligă: 

  să coordoneze şi să promoveze Proiectul „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în 

locaţii publice din comunele judeţului Alba”; 

  să asigure organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de furnizare 

pentru serviciile de comunicaţii; 

  să asigure fondurile necesare achiziţionării şi prestării serviciilor de comunicaţii; 

  să asigure asistenţa de specialitate, la solicitarea partenerului, pe toata durata de valabilitate a 

prezentului acord de cooperare, în vederea bunei funcţionări a proiectului; 

 (2) Comuna Daia Română, prin Consiliul local Daia Română, se obligă: 

  să promoveze prin surse proprii Proiectul „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în 

locaţii publice din comunele judeţului Alba”, inclusiv prin semnalizarea cu un indicator care să cuprindă 

mențiunea WI-FI GRATUIT, cu antetul Consiliul Județean Alba și Consiliul local al comunei Daia 

Română, cu dimensiunile de 29,7 cm/21 cm.; 

  să sprijine toate acţiunile întreprinse de Consiliul Judeţean Alba în vederea promovării 

Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului 

Alba”; 

  să pună la dispoziţie, în timp util, locaţia şi sursa de energie electrică pentru implementarea 

Proiectului;  
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  să informeze partenerul despre stadiul derulării Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber 

la internet în locaţii publice din comunele judeţului Alba” sau despre eventualele probleme ivite în 

implementarea acestuia.  

Art. 7. Modificarea acordului 

Orice modificare sau completare a Acordului va fi făcută  printr-un act adiţional acceptat de cealaltă 

Parte. Partea care solicită modificarea sau completarea acordului trebuie să informeze cealaltă parte cu cel 

puţin o lună înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

Art. 8. Încetarea acordului 

Încetarea acordului se face la termenul stabilit, respectiv la împlinirea unui an (1 an) de la data 

semnării prezentului acord de cooperare, cu posibilitatea prelungirii acestuia la solicitarea părţilor.  

 Art. 9. Răspunderea părţilor 
Fiecare dintre părţi răspunde pentru pagubele produse din culpa sa. 

 

Încheiat azi………………….. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

              Judeţul Alba prin                                                                   Comuna Daia Română 

     prin Consiliul Judeţean Alba                                                  prin Consiliul local al comunei  

             Daia Română 

 

Preşedinte,                                                                                  Primar, 

                Ion DUMITREL                                                                  Hăprian VISARION  
                                                                                                                                                          

    

   Director executiv,                                                                         Contabil, 

          Marian-Florin AITAI 

 

                 

   Director executiv,                                                                             CFP,                                                           

                     Ioan BODEA                                                         
 

                          

   Director executiv,                                                                                                                                        

                 Liliana NEGRUȚ 
   

 

                         CFP,                                      
                                                                                                                        

                                                                       

                          Vizat, 

                  Consilier juridic,                                                                                   
 

 

                     Întocmit,   

            Compartiment Informatică                                                                                     
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de  

Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea  

Proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil  

din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data 16 martie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea proiectului „Creșterea mobilității 

Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea proiectului „Creșterea 

mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 3723 din 1 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr. 8/24 februarie 

2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba”; 

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

strategii, 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. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 1 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și completările 

ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba” -  potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba 

pentru implementarea Proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba” - potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa acestuia – 

potrivit anexelor nr. 3 și nr. 4 – părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                        
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 101/16 martie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT 

pentru creşterea mobilităţii Detaşamentului I Jandarmi Mobil  

din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

 

 Scop 

 Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de intervenţie pentru 

asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice corespunzător zonei de responsabilitate a 

Detaşamentului I Jandarmi Mobil Alba şi eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a 

faptelor antisociale. 

 

 Obiective 

1. Creşterea eficienţei misiunilor specifice executate în raza zonei de responsabilitate de 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. 

2. Creşterea mobilităţii echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi Mobil din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, pe timpul misiunilor de menţinere, asigurare şi restabilire a 

ordinii publice pe întreg teritoriul judeţului Alba. 

3. Reducerea timpului de intervenţie pentru depistarea autorilor unor fapte antisociale, pedepsite de 

legislaţia în vigoare din responsabilitatea Detaşamentului I Jandarmi Mobil. 

4. Creşterea eficienţei misiunilor executate de Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în cooperare/colaborare cu alte instituţii, conform legislaţiei în 

vigoare. 

 

 Justificare 

Structurile Mobile ale Jandarmeriei Române sunt destinate pentru asigurarea, menţinerea şi 

restabilirea ordinii publice, axându-se în permanenţă pe accentuarea prezenţei în mijlocul populaţiei, printr-

un efort continuu de adaptare a modurilor sale de a acţiona în sprijinul cetăţenilor, în vederea armonizării şi 

compatibilizării sistemului românesc de ordine publică cu cele din statele Uniunii Europene, pentru 

creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale la nivel naţional. 

 Detaşamentul I Jandarmi Mobil Alba are ca zonă de responsabilitate întreg teritoriul 

judeţului Alba, cu o populaţie rezidentă de 335875  locuitori. 

Judeţul Alba, este situat în partea central-vestică a României şi se învecinează cu judeţele: Cluj 

şi Bihor la nord, Sibiu, Vîlcea și Hunedoara la sud, Mureş şi Sibiu la est, Hunedoara, Bihor şi Arad la vest, 

întinzându-se pe o suprafaţă de 6242 km
2
, reprezentând 2,6% din suprafaţa totală a țării. 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

 

 

 

 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

Nr._____________din_____________ 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

   

JANDARMERIA ROMÂNĂ 

 

 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

                    „ Avram Iancu ” ALBA    

 

Nr. __________din ____________ 
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Relieful: predomină formele înalte de relief; judeţul se află la zona de contact dintre Munţii 

Apuseni, Carpaţii Meridionali şi Podişul Transilvaniei. La vest: Munţii Bihor, Muntele Mare, Munţii 

Metaliferi, Munţii Trascăului; la sud: Munţii Şureanu şi o fâşie din Munţii Cindrelului. Zona de podiş şi 

deal: Podişul Târnavelor, Podişul Secaşelor, depresiuni montane (Abrud, Zlatna şi Cîmpeni). Zona de 

câmpie este reprezentată de depresiunile Alba Iulia, până la limită cu oraşele Turda şi Orăştie. 

Suprafaţa Judeţului Alba este de 624157 ha, din care suprafaţa agricolă 323131 ha (arabil 

129503 ha, păşuni 117784 ha, fâneţe 70206 ha, vii şi pepiniere viticole 4656 ha şi livezi şi pepiniere 

pomicole 982 ha ), păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 227846 ha, ape şi bălţi 6283 ha şi alte 

suprafeţe 66897 ha.  

În ceea ce priveşte organizarea administrativ teritorială, Judeţul Alba se compune din 4 

municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj şi Sebeş, 7 oraşe: Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, 

Teiuş şi  Zlatna, 67 comune şi 656 sate, din care 39 aparţin de municipii şi oraşe. 

Cu privire la dispunerea localităților urbane şi rurale, precizăm că municipiul Alba Iulia este 

aşezat în centrul judeţului Alba, are o suprafaţă de 104 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 

74045 şi o densitate de 709 locuitori/kmp,  iar în apropiere se află 8 comune: Berghin, Ciugud, Cricău, 

Galda de Jos, Ighiu, Intregalde, Sîntimbru și Vinţu de Jos,. 

Municipiul Aiud este aşezat în partea de nord-est a judeţului Alba, are o suprafaţă de 143 km
2
, 

conform domiciliului stabilit are o are o populaţie de 26358 locuitori şi o densitate de 184 locuitori/kmp, iar 

în apropiere se află 8 comune: Hopîrta, Livezile, Lopadea Nouă, Miraslău, Ponor, Rădeşti, Rimetea și 

Rîmeţ.   

Municipiul Blaj este aşezat în partea de est a judeţului Alba, are o suprafaţă de 99 km
2
, conform 

domiciliului stabilit are o populaţie de 20993 locuitori şi o densitate de 212 locuitori/kmp, iar în apropiere se 

află 10 comune:  Bucerdea Grînoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelul de Jos, Jidvei, Roşia de 

Secaş, Sîncel, Șona și Valea Lungă. 

Municipiul Sebeş este aşezat în partea de sud a judeţului Alba, are o suprafaţă de 115 km
2
, 

conform domiciliului stabilit are o populaţie de 32500 locuitori şi o densitate de 283 locuitori/kmp,  iar în 

apropiere se află 9 comune: Cîlnic, Cut, Doştat, Daia Română, Ohaba, Pianu de Sus, Săsciori, Șpring și 

Șugag.  

Oraşul Abrud este situat în partea de vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 32 km
2
, conform 

domiciliului stabilit are o populaţie de 5522 locuitori şi o densitate de 173 locuitori/kmp, iar în apropiere se 

află 4 comune: Bucium, Ciuruleasa, Mogoş și Roşia Montană.  

 Oraşul Baia de Arieş este situat în partea de nord-vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 80 

km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 4102 locuitori şi o densitate de 51 locuitori/kmp, iar în 

apropiere se află 4 comune respectiv: Lupşa, Ocoliş, Poșaga și Sălciua 

 Oraşul Cîmpeni este situat în partea de nord - vest  a judeţului Alba, are o suprafaţă de 87 km
2
, 

conform domiciliului stabilit are o populaţie de 7683 locuitori şi o densitate de 88 locuitori/kmp, iar în 

apropiere se află un număr de 11 comune respectiv: Albac, Arieşeni, Avram Iancu, Bistra, Gîrda de Sus, 

Horea, Poiana Vadului, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor și Vidra. 

 Oraşul Cugir este situat în partea de sud - vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 346 km
2
, 

conform domiciliului stabilit are o populaţie de 26865 locuitori şi o densitate de 77 locuitori/kmp şi iar în 

apropiere se află 4 comune: Blandiana, Ceru Băcăinţi, Sălişte și Șibot. 

 Oraşul Ocna Mureş este situat  în partea de  nord-est a judeţului Alba, are o suprafaţă de 68 

km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 14671 locuitori şi o densitate de 216 locuitori/kmp, iar 

în apropiere se află 4 comune: Fărău, Lunca Mureşului, Noşlac și Unirea. 

 Oraşul Teiuş este situat în centrul judeţului Alba, are o suprafaţă de 45 km
2
, conform 

domiciliului stabilit are o populaţie de 7500 locuitori şi o densitate de 167 locuitori/kmp, iar în apropiere se 

află 2 comune: Mihalţ şi Stremţ. 

 Oraşul Zlatna este situat în partea de vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 254 km
2
, conform 

domiciliului stabilit are o populaţie de 8019 locuitori şi o densitate de 32 locuitori/kmp, iar în apropiere se 

află 2 comune: Almaşu Mare şi Meteş.   

Cele 67 de comune din judeţul Alba au o suprafaţă totală de 4869 km
2
, o populaţie de 153280 

locuitori şi o densitate de 31 locuitori/kmp. 

Clima: continentală, cu nuanţe excesive, diferenţiată de altitudine: în zonele de munte este 

umedă şi răcoroasă, iar în zonele mai joase temperaturile sunt mai ridicate, precipitaţile sunt ceva mai 

reduse.  

În ceea ce priveşte reţeaua hidrografică: principalul curs de apă este Mureşul, care colectează 

toate râurile de pe teritoriul judeţului Alba. Afluenţi: Arieş, Ampoi, Galda, Sebeş, Cugir, Homorod, Tîrnava, 

Geoagiu, Cricăul, Aiudul de Sus. Reţeaua lacustră cuprinde: lacul glaciar Iezerul Şurianu, Iezerul Ighelului - 

cel mai întins lac carstic din România, Oaşa, Tău, Nedeiu, lacurile saline de la Ocna Mureş. 
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Cu privire la amenajările hidroenergetice amintim 4 lacuri de acumulare, respectiv: Gâlceag cu o 

suprafaţă de 453 ha, Şugag cu o suprafaţă de 74 ha, Săsciori cu o suprafaţă de 31 ha şi Petreşti cu o 

suprafaţă de 25 ha. 

             Ca zone de agrement sunt identificate: „Stațiunea Albac”, „Stațiunea Arieșeni” şi zona pârtiilor 

se schi din Munţii Şurianu. Ca puncte de atracţie pentru turiști amintim: Cetatea Alba Carolina, Catedrala 

Romano – Catolică Alba Iulia, Biblioteca documentară  Batthyaneum Alba Iulia, Muzeul Unirii Alba Iulia, 

Seminarul Călugărilor Blaj, Monumentul de la Miraslău, Monumentul Horea, Cloșca şi Crișan Alba Iulia, 

Monumentul Calvarul Aiudului – Aiud, Castelul  Martinuzzi Vinţu de Jos, Cetatea  Aiudului, Muzeul 

Memorial Avram Iancu din localitatea Avram Iancu, Mănăstirea Lupşa din localitatea Lupşa, Mănăstirea 

Rîmeţ din localitatea Rîmeţ, Mănăstirea Afteia din localitatea Săliştea şi Catedrala Reîntregirii Neamului 

(ortodoxă).  

Cele mai interesante rezervații naturale din judeţul Alba sunt: Râpa Roşie, Peştera Gheţarul 

Scărişoara, Peştera Vînătăile Ponorului, Tăul fără Fund de la Băgău, Cheile Caprei, Piatra Corbului, Cheile 

Rîmețului, Cheile Intregalde, Pădurea Sloboda, Cascada Pișoaia, etc. 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 lit. b din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si 

funcţionarea Jandarmeriei Romane, una dintre misiunile de bază ale Jandarmeriei Române este executarea 

de misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, 

acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, 

religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care 

implică aglomerări de persoane.  

Pornind de la această misiune generică arătăm faptul că printre misiunile Detaşamentului I 

Jandarmi Mobil ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba se numără:  

 acţionează în zona de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale; 

 intervin la evenimentele semnalate; 

 participă la prinderea şi identificarea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni; 

 execută activităţile stabilite prin planurile de acţiune; 

 relaţionează cu cetăţenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă 

publică; 

 acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii; 

 participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

 întocmesc acte de constatare a infracţiunilor în condiţiile art. 61, respectiv art. 293 alin. 3 din 

Codul de procedură penală; 

 execută primele activităţi prevăzute de reglementările în vigoare, premergătoare cercetării la faţa 

locului. 

De asemenea efectivele de jandarmi execută misiuni, în cooperare cu alte instituţii ale statului 

(Garda Forestieră, A.N.P.A., I.T.M., Garda de Mediu, D.S.V., primării, etc.) în baza prevederilor legale şi a 

protocoalelor încheiate în acest sens 

Toate misiunile amintite mai sus implică o mare mobilitate a structurilor mobile deoarece, în mare 

majoritate, situaţiile în care aceştia trebuie să intervină necesită un timp de reacţie cât mai scurt.  

În fruntea listei figurează capacitatea de deplasare într-un timp cât mai scurt la cei aflaţi în 

nevoie.  

Detaşamentul I Jandarmi Mobil este principala structură de Ordine Publică a Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Alba având competenţă să intervină pe întreg teritoriul judeţului Alba.  

În acest context trebuie asigurată mobilitatea structurii, ţinând cont că se poate impune intervenţia 

concomitentă în puncte diferite ale judeţului pentru soluţionarea unor situaţii pornind de la conflicte de 

medie şi mare amploare, proteste spontane care au loc pe fondul unor nemulţumiri colective, intervenţia în 

sprijinul transporturilor speciale şi de valori aflate în tranzit pe raza judeţului Alba. 

De asemenea, Detaşamentul I Jandarmi Mobil participă cu efective în sprijinul structurilor 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul funcţiilor de 

sprijin prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În contextul actual este necesar pe fondul alertei teroriste existente permanent a asigura mobilitatea 

structurii Anti–Tero din cadrul detaşamentului în vederea participării prin măsuri specifice la misiunile de 

asigurare a ordinii publice cu participarea unui public numeros pe întreg teritoriul judeţului. 

O persoană care semnalează un conflict în care este implicată are dreptul să primească ajutor într-un 

timp cât mai scurt, înainte ca dinamica incidentului să determine o escaladare a violenţei. Depistarea şi 

capturarea autorilor unor fapte antisociale, presupun o cât mai rapidă intervenţie. 

Sunt doar câteva exemple din care reiese necesitatea stringentă ca efectivele de jandarmi mobile să 

fie dotate cu mijloace de transport viabile, operative şi care să răspundă unei cerinţe esenţiale: să fie de un 

real ajutor în situaţia în care este nevoie de o deplasare cât mai rapidă spre locul de intervenţie.  

La ora actuală, majoritatea mijloacele de transport ale structurilor de jandarmi mobile din cadrul 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, nu numai că au îndeplinit condiţiile tehnice pentru a fi casate, 
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dar oricâte eforturi ar face instituţia, nu mai pot fi menţinute în acei parametri care să asigure executarea 

misiunilor în condiţii optime.  

Structurile de jandarmi mobile au în dotare 2 autospeciale marca Volkswagen Transporter şi o 

autospecială marca Mercedes Vito, cu ani de fabricaţie cuprinşi între 2001 şi 2002, depăşind termenul de 

casare cu 6-9 ani,  care au parcurs, fiecare, peste 350 000 km şi prezentând un grad avansat de uzură. 

Faptul că sutele de mii de km au fost parcurse în regim de urgenţă, combinat cu faptul că mijloacele 

auto nu sunt special destinate mediului de intervenţie rapidă a dus la o mai rapidă degradare a acestora decât 

în condiţii normale. Cu atât mai grav este că această incapacitate tehnică nu poate fi suplinită prin alte 

moduri (creşterea mediului infracţional, creşterea nivelului de pregătire, etc.) şi se reliefează în zecile de 

minute care se scurg de la primirea solicitării de intervenţie până la intervenirea efectivă. De asemenea, 

evidenţiem că unitatea nu are posibilitatea de a înlocui autovehiculele din dotarea structurilor mobile 

deoarece parcul auto al instituţiei este insuficient şi conţine într-o mare proporţie mijloace tehnice care au 

îndeplinit termenul de casare sau sunt pe cale să-l îndeplinească.   

O cerinţă definitorie a unei intervenţii reuşite este ca echipele de intervenţie să execute deplasarea în 

condiţii optime de siguranţă, în orice condiţii, pentru a nu deveni la rândul lor victime şi să menţină un ritm 

constant de deplasare. Deplasarea pedestră nu numai că duce la creşterea timpului de intervenţie, dar 

determină şi oboseala echipelor intervenţie, cu reflectare directă asupra oportunităţii şi calităţii aplanării 

conflictelor apărute. De asemenea, incapacitatea mijloacelor tehnice din dotarea structurilor mobile ale 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba de a se încadra în regimul de viteză al structurilor cu care 

colaborează (Poliţie, spre exemplu) duce la întârzieri şi, evident, la scăderea eficienţei intervenţiilor.  

 Activităţi 

Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba a două autoutilitare, 5+1 locuri, DIESEL, pentru 

activităţi specifice de ordine publică care să fie utilizate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba, în baza 

unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la care autoutilitarele vor fi predate 

comodatarului pe bază de proces-verbal.  

 Rezultate aşteptate 

 Reducerea timpilor de răspuns a echipajelor din cadrul Detaşamentului I jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba la solicitările legale venite din partea instituţiilor şi 

cetăţenilor, în zona de responsabilitate (instituţii cu care se colaborează/ cooperează, localnici, turişti, etc.) 

 Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba la conflicte de medie şi mare amploare, proteste 

spontane sau adunări publice organizate, intervenţia în sprijinul transporturilor speciale şi de valori aflate în 

tranzit pe raza judeţului Alba şi alte misiuni specifice Detaşamentului I jandarmi Mobil. 

 Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba pentru depistarea în flagrant a autorilor unor fapte 

incriminate de legislaţia în vigoare. 

 Reducerea numărului faptelor antisociale sesizate şi constatate de echipajele din cadrul 

Detaşamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. 

 INDICATORI DE EVALUARE: 

 CANTITATIVI:  

  Scăderea timpului scurs de la primirea solicitării până la prezentarea primului jandarm la locul 

indicat. 

  Scăderea timpului de intervenţie pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe 

întreg teritoriul judeţului Alba. 

  Creşterea numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, de Detaşamentul I 

Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în cooperare / colaborare cu alte 

instituţii. 

  Creşterea numărului misiunilor executate de către Detaşamentul I Jandarmi Mobil pentru 

prevenirea şi combaterea faptelor antisociale sau a potenţialelor activităţi teroriste de pe întreg teritoriul 

judeţului Alba.  

 CALITATIVI:  

  Scăderea cu 5% a timpului scurs de la primirea solicitării până la prezentarea primului jandarm la 

locul indicat. 

  Scăderea cu 5% a timpului de intervenţie pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii 

publice. 

  Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, de 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în cooperare / 

colaborare cu alte instituţii. 

  Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate pentru prevenirea şi combaterea faptelor 

antisociale sau a potenţialelor activităţi teroriste din zona de responsabilitate a Detaşamentul I Jandarmi 

Mobil. 
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 Creşterea cu 5%  a intervenţiei la conflicte de medie şi mare amploare, proteste spontane sau 

adunări publice organizate sau la intervenţii în sprijinul transporturilor speciale şi de valori aflate în tranzit 

pe raza judeţului Alba. 

ANEXĂ 

Buget estimativ 

 

Nr. crt. Activitate Cantitate Buget estimat 

1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean 

Alba a două autoutilitare 5+1 locuri, 

DIESEL, care să fie utilizate de Inspectoratul 

de Jandarmi Judeţean Alba. 

2 buc 310000 lei (cu TVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                  Contabil şef, 

  Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

            Căpitan Marius MĂICAN  

 

         Consilier juridic 

             Maior Dumitru HULEA  

  

INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEŢEAN ALBA 

 

            Împuternicit INSPECTOR ŞEF 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      COLONEL  

  Marius Claudiu GIUREA  

           

                    

              

             

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

PREŞEDINTE 

 

Marius HAŢEGAN 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

   Consiliului Județean Alba nr. 101/16 martie 2017 

                                                                                    

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 
 

 

 

 

 

  

 

ACORD  DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului pentru creşterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Județean «Avram Iancu»  Alba 

 

I. Părţile 

JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL - preşedinte  

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 28, județul Alba reprezentat legal prin domnul colonel 

Marius Claudiu GIUREA - inspector şef, 

au convenit la încheierea prezentului acord. 

 II.  Scopul  acordului 

Art. 1. Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de intervenţie pentru 

asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice corespunzător zonei de responsabilitate a 

Detaşamentului I Jandarmi Mobil Alba şi eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a faptelor 

antisociale. 

III.  Durata acordului 

Art. 2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o durată de 

10 ani, cu posibilitatea de prelungire. 

IV.  Obiectul acordului 

Art. 3. Obiectul acordului îl constituie  implementarea Proiectului pentru creşterea mobilității 

Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.  

V.  Obligaţiile părţilor 

Art. 4. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor avea 

următoarele obligaţii: 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Va achiziţiona şi va da în folosinţă gratuită, 2 buc. autoutilitare 5+1 locuri, DIESEL, pe o perioadă 

de 10 ani, Inspectoratului  de  Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba, prin împrumut de folosinţă 

(comodat).  

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA 

Va prelua spre folosinţă gratuită autoutilitarele (2 buc.); 

Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autoutilitarelor; 

Va asigura buna întreţinere a autoutilitarei; 

Va folosi autoutilitarele primite în folosinţă gratuită numai pentru activităţile din cadrul proiectului. 

Va prezenta trimestrial Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute. 

Art. 5.  Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în atingerea 

scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  

Art. 6. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

VI.  Comunicări 

Art. 7. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

Prezentul Acord s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

           INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA                  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

MARIUS CLAUDIU GIUREA 
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                      Director executiv,                                                             Contabil şef, 

                 Marian Florin AITAI,                                      Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

  VIZAT CFP                                         Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

           Căpitan Marius MĂICAN  

          

 

         Director executiv                       VIZAT 

                   Liliana NEGRUȚ                                                             CONSILIER JURIDIC 

                                      Maior Dumitru HULEA 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 101/16 martie 2017 
                                                            

 JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

   Nr. ________ din _________           Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTRACT DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 

 

Art. 1. Părțile contractului 
 JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

B-dul I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL - preşedinte, în 

calitate de comodant, 

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul colonel 

Marius Claudiu GIUREA - inspector şef, în calitate de comodatar, 

 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință 

(comodat), cu respectarea următoarelor clauze:    

  Art. 2. Obiectul  contractului 

Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă de 10 ani) 

bunurile mobile - 2 buc. autoutilitare 5+1 locuri, DIESEL, în vederea implementării Proiectului pentru 

creşterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Alba. 
 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde toate 

accesoriile acestuia și care constituie anexă la prezentul contract.   

  Art. 3. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând  cu data la care bunurile vor fi 

predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului bunul predat se va 

afla sub răspunderea juridică a comodatarului. 

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 

Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă menționată la 

alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de expirarea termenului contractului. 

 Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 

4.1. Comodantul are dreptul: 

a) de a preda autoutilitarele; 

b) de a i se restitui  autoutilitarele la încetarea contractului; 

c) de a fi informat anual despre starea în care se găsesc bunurile predate (autoutilitarele). 

4.2. Comodatarul are dreptul: 
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de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în cadrul 

proiectului. 

4.3. Comodantul se obligă: 

a) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să  nu-l împiedice pe comodatar 

să le folosească pe perioada convenită; 

b) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  unilateral 

contractul. 

4.4. Comodatarul se obligă: 

a) să se îngrijească  ca un bun proprietar de conservarea bunului  remis  în comodat; 

b) să folosească bunul conform destinației lui; 

c) să predea bunul în stare de funcționare la data încetării contractului; 

d) să respecte termenele de revizie tehnică și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice la o unitate 

de service autorizată; 

e) să facă asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO obligatoriu; 

f) pentru cazul în care comodatarul utilizează bunul în afara granițelor României, se va îngriji de 

obținerea documentelor necesare în acest sens și va suporta cheltuielile aferente obținerii acestora; 

g) să suporte toate taxele și impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului; 

h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunului. 

i) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor de bunul prevăzut la art. 2 pe întreaga durată a 

contractului.  

Art. 5.  Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează: 

a) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 

b) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 

c) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în prezentul 

contract; 

d) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul 

celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă 

de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract; 

e) prin expirarea termenului prevăzut în contract. 

Art. 6. Riscuri 

6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele cazuri: 

- întrebuințarea contrar destinației lor; 

- folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract. 

6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunului este suportat de comodant. 

Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră 

Niciuna din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare în mod 

necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa 

cum este definită de lege. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 

(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un 

înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 

 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 

dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 

daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu 

a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul 

contract. 

Art. 8.   Notificări 

 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 

această confirmare. 

 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

cea în care a fost expediată. 

 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate în scris. 

 Art. 9.  Litigii 
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 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

Art. 10.  Amendamente 

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 

 Art. 11.  Clauze finale 

 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și celelalte 

reglementări în vigoare în materie. 

Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte integrantă din 

prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, toate 

având aceeași valoare juridică. 

 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

           INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA                  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

Marius Claudiu GIUREA 

  

                    

 

                      Director executiv,                                                             Contabil şef, 

                 Marian Florin AITAI,                                      Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

                      VIZAT CFP                                                               

                                                                                      Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

   Căpitan Marius MĂICAN  

 

         Director executiv                       VIZAT 

                   Liliana NEGRUȚ                                                             CONSILIER JURIDIC 

                                      Maior Dumitru HULEA 
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Anexa nr. 4 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 101/16 martie 2017 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

a bunurilor care fac obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) nr.___________ 

 

 Art. 1.  Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă (comodat) 

nr.___________. 

Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

«Avram Iancu» Alba recepţionează, 2 autoutilitare,  

 care are valoare contabilă ___________lei (TVA inclus), în stare tehnică corespunzătoare de funcţionare, 

fără avarii, cu 2 chei de contact (o cheie  cu telecomandă  şi o cheie fără telecomandă),  cu toate dotările 

aferente:  

Autoutilitară :    

 Culoare:                                                 

 Tip motor:                                              

 Număr:  

 Serie fabricaţie :  

 Serie caroserie :      

 Serie motor :            

 Carte identitate :     

 An fabricatie:         

            KM BORD              

             Rest rezervor          

           Art. 3. Se predau documentele, precum şi dotările aferente:  

       Documentele autospecialelor : 

- dovada de circulaţie provizorie, în original,  valabilă 30 de zile (până la data de _________)  

- asigurare RCA, în original, valabilă 30 de zile (din _______ până în ________) 

- carte identitate auto, în original 

- anexă la certificatul de înmatriculare -  inspecţii tehnice - în original 

- certificat de conformitate, în original 

- carnet garanţie şi service 

- manual utilizare auto 

- manual utilizare radio-CD           

Dotările aferente: 

- chit siguranţă auto ( trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător auto) 

- roată rezervă 

- cric auto 

- cheie roţi 

- lampă stroboscopică albastră (dispozitiv optic de avertizare) 

- difuzor 100 w (dispozitiv acustic de avertizare) 

- radio –CD 

- faruri ceaţă 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL  

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI                                                      

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA   

 

                INSPECTOR ŞEF, 

                  Colonel,   

                   Marius Claudiu GIUREA 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017. 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

245/23 decembrie2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului 

Alba, în anul 2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 245/23 decembrie2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 

bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 2001/3 februarie 2017  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 22/9 ianuarie 2017 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 391/9 ianuarie 2017; 

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

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 27, art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 1  lit. b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității asezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă completarea anexei nr. 9 «Taxe și tarife percepute de Centrul de Cultură 

„Augustin Bena”, în anul 2017”, a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2017», 

urmând ca anexa nr. 9 să aibă următorul conținut:  

 

„Anexa nr. 9 a Hotărârii Consiliului Județean Alba  

nr. 245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale și tarife  

datorate bugetului general al Județului Alba, în anul 2017 

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Centrul de Cultură „Augustin Bena”,  în anul 2017 

 

1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/an 2017 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 

2 Orgă 450 

3 Chitară 450 

4 Muzică vocală tradiţională românească 450 

5 Canto – muzică uşoară 450 
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6 Instrumente de suflat 450 

7 Instrumente cu coarde 450 

8 Pian 450 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

1 Pictură 400 

2 Grafică 400 

3 Sculptură 400 

4 Arta fotografică 400 

5 Artă video 400 

6 Design vestimentar 400 

7 Design ambiental 400 

8 Actorie 400 

9 Dans modern 400 

10 Dans popular 400 

11 Muzică de fanfară 300 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ŞCOLARE 

1 Arta lemnului - Arieşeni 0 

2 Cioplit în lemn - Horea 0 

3 Arta lemnului – Avram Iancu 0 

4 Ţesături tradiţionale – Bucerdea Vinoasă 0 

5 Ţesături tradiţionale - Biia 0 

6 Ţesături tradiţionale - Gîrda de Sus 0 

7 Încrustări în lemn - Şugag 0 

8 Ceramică - olărit - Sebeşel 0 

9 Dansuri populare - Sohodol 0 

10 Dansuri populare Fărău 0 

11 Dansuri populare - Căpîlna 0 

12 Pictură religioasă - Vinerea 0 

13 Pictură icoane pe sticlă „Şcoala de la Laz” 0 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Curs de formare profesională (solist vocal, solist 

instrumentist, fotograf, operare adobe/corel, design 

web etc.) 

500 

 

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2017 

 

TARIFE ANSAMBLUL FOLCLORIC 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif -lei-  

an 2017 

1 Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în sală 

susţinut de orchestra populară 

1.000 lei/spectacol 

2 Participări la alte acţiuni, evenimente (ex. evenimente 

corporate, înregistrări muzicale, acompaniament 

orchestral) 

4.000 - 10.000 lei/eveniment 

3 Solişti vocali 150 lei/melodie 

4 Solişti instrumentişti  150 lei/melodie 

5 Dansuri populare 250 lei/dans 

6 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

7 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale, 

etc.) 

40 lei 

8 Partituri muzicale 20 lei 
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9 Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume, etc. 30 lei 

10 Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire, (maxim 4 

microfoane) 

1.000 lei 

11 Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific, etc. 

cu mai mult de 4 microfoane, în spaţiu închis 

2.000 lei 

12 Aranjament muzical/melodie 300 lei 

TARIFE ANSAMBLUL DE FANFARĂ 

1 Concerte/spectacole estivale în parcuri 1.000 lei/spectacol 

2 Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber 2.000 lei/spectacol 

3 Ceremonii funerare 1.000 lei/eveniment 

4 Participări la alte evenimente (ex.evenimente 

corporate) 

2.000 - 4.000 lei/eveniment 

5 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

6 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

TARIFE ORCHESTRA DE CAMERĂ 

1 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în 

sală-muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet de 

coarde) 

1.500 lei 

2 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în 

sală-orchestra de cameră/orchestra simfonică (peste 

16 artişti) 

5.000 – 10.000 lei 

3 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate, expoziţii, etc.) 

1.200 – 10.000 lei 

4 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

5 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

6 Partituri muzicale 20 lei 

TARIFE – Serviciul de formare continuă ŞCOALA DE ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI 

1 Tulnic 10 cm 4 lei 

2 Tulnic 20 cm 5 lei 

3 Tulnic 30 cm  8 lei 

4 Tulnic 60 cm 10 lei 

5 Doniţa mică  8 lei 

6 Doniţa mare 10 lei 

7 Trăistuţă mică 8 lei 

8 Trăistuţă medie 10 lei 

9 Trăistuţă mare 15 lei 

10 Preş 30 lei/mp 

11 Ţesături  7 lei/mp 

12 Cusături - motive populare  50  lei/mp 

13 Vase de ceramică mici      3 lei/buc 

14 Vase de ceramică medii 7  lei/buc 

15 Vase de ceramică mari 10 lei/buc 

16 Costum tradiţional românesc 1.000-2.500 lei 

17 Piesă costum tradiţional românesc 30-800 lei 

18 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

19 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale, 

etc.) 

40 lei 

20 Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, 

monografie, broşura, ghid, etc.) 

10 – 60 lei 

21 Concept grafic pentru materiale de promovare şi/sau 

promoţionale (afişe, flyere, invitaţii, bannere, catalog, 

carte, album, etc.) 

300 – 2.000 lei 

TARIFE – Serviciul Redacţia “DISCOBOLUL” 
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1 Carte/revistă (studiu, monografie, broşură, ghid, etc.) 10 – 50 lei 

 

3. Alte tarife 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei 

Tarife -lei- 

An 2017 

1 Bilet de intrare la eveniment pentru elevi, studenti și pensionari (recital, 

spectacol, concert, expoziție) 

5 lei 

2 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, expoziție) 10 lei 

3 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, expoziție)  20 lei 

4 Bilet de intrare la eveniment – adulți (recital, spectacol, concert, expoziție) 25 lei 

5 Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice 100 lei/ora 

 

6 Realizare sedință foto indoor, în studiou 200 lei/ora 

 

7 Realizare sedință foto outdoor, în aer liber 300 lei/ora 

 

8 Realizare filmare eveniment și montaj 300 lei/ora 

9 Închiriere costum popular 50 lei/zi 

10 Închiriere elemente de decor - scenă 30 

lei/element/zi 

11 Închiriere fundal scenă 200 

lei/eveniment 

” 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

                 

                                                                                                                                 

       

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 102 

Alba Iulia, 16 martie 2017 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2017  

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Parcul 

Industrial Cugir“ SA pentru anul 2017; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2017;  

 - raportul de specialitate nr. 3811 din 2 martie2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 3778 din 2 martie 2017;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Societăţii „Parcul Industrial 

Cugir“ SA, potrivit anexelor nr. 1-5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.   

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir” SA pentru anul 2017 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și 

relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.    

             CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

  

 

 

Nr. 103 

Alba Iulia, 16 martie 2017 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 103/16 martie 2017 sunt 

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

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA pentru anul 2017 

 

            Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2017; 

 - expunerea de motive cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 3815 din 2 martie2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA cu privire la aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, înregistrată la  registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3812 din 

2 martie 2017;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba “ SA, potrivit anexelor nr. 1-5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.     

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al Societăţii „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2017 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, Direcției 

juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.    

 

             CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 104 

Alba Iulia, 16 martie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local 

al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016; 

- raportul de specialitate nr. 3398. din 24 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 

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

cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

            - art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare;       

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba, pe anul 2016, conform anexei nr. 

1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne, pe anul 2016, conform anexei nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016, 

conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, pe anul 2016, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 105                  

Alba Iulia,  16 martie 2017 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

                          Consiliului Județean Alba nr. 105/16 martie 2017  

 

 

    

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL  

AL JUDEŢULUI ALBA PE ANUL 2016 

     

 

 

 
lei 

  DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2016 

A 0001 02 VENITURI TOTAL :  193,758,000 245,655,510 243,413,826 

  Venituri curente(I+II) 135,569,000 156,661,500 154,600,465 

     I. Venituri fiscale (1+2) : 134,066,000 154,284,000 151,910,705 

  

1. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la 

persoane fizice, din care : 

54,440,000 61,346,000 61,203,541 

  a) cote și sume defalcate din impozitul pe venit 54,440,000 61,346,000 61,203,541 

  2. Impozite și taxe pe bunuri și servicii 79,626,000 92,938,000 90,707,164 

  a) sume defalcate din TVA 78,260,000 91,472,000 89,111,344 

  

b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfășurarea de activități 

1,366,000 1,466,000 1,595,820 

     II. Venituri nefiscale (1+2) : 1,503,000 2,377,500 2,689,760 

  1. Venituri din proprietate 60,000 401,500 548,645 

  2. Vânzări de bunuri și servicii  1,443,000 1,976,000 2,141,115 

  Venituri din capital: 0 500 364 

  1. Venituri din valorificarea unor bunuri 0 500 364 

   Subvenții : 58,189,000 72,230,050 72,049,739 

   Subvenții de la bugetul de stat 58,189,000 72,230,050 72,049,739 

  
Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate 

0 16,763,460 16,763,258 

B 50.02 CHELTUIELI TOTAL : 246,061,940 298,402,220 264,506,956 

  51.02 Autorități publice și acțiuni externe: 24,616,180 19,435,280 15,907,941 

  Autorități executive 24,616,180 19,435,280 15,907,941 

  54.02 Alte servicii publice generale : 3,730,130 2,533,130 2,051,048 

  Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 925,500 925,500 850,615 

  Alte servicii publice generale  2,804,630 1,607,630 1,200,433 

  
55.02 Tranzacții privind datoria publica și 

împrumuturi 4,629,000 1,785,200 1,423,775 

  60.02 Apărare: 391,000 426,000 270,966 

  Apărare națională 391,000 426,000 270,966 

  61.02 Ordine publica și siguranța națională 500,000 352,000 218,148 

  Protecția civilă și protecția contra incendiilor 500,000 352,000 218,148 

  65.02 Învățământ : 18,244,460 21,293,960 17,712,065 

  Învățământ primar 7,666,000 8,086,000 5,673,105 

  Învățământ special 10,538,460 13,167,960 12,000,897 

  Alte cheltuieli în domeniul învățământului 40,000 40,000 38,063 

  66.02 Sănătate : 11,329,610 10,211,610 6,465,954 

  Spitale generale 11,329,610 10,211,610 6,465,954 

  67.02 Cultură, recreere și religie : 27,743,000 26,844,000 25,777,194 

  Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 1,535,000 1,671,000 1,645,283 

  Muzee 3,050,000 3,068,000 2,721,597 

  Instituții publice de spectacole și concerte 1,750,000 1,350,000 1,166,793 

  Servicii recreative și sportive 2,300,000 2,025,000 2,008,845 

  Servicii religioase 14,100,000 14,100,000 14,014,148 

  
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 

5,008,000 4,630,000 
4,220,528 

  68.02 Asigurări și asistență socială: 98,490,000 106,937,000 104,977,983 



 

171 

  Asistență socială pentru familie și copii 98,490,000 106,937,000 104,977,983 

  
70.02 Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu 

și ape 200,000 58,400 58,331 

  Alimentare cu apă 0 58,400 58,331 

  

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 200,000 0 0 

  74.02 Protecția mediului : 27,555,860 84,310,940 73,314,211 

  Reducerea și controlul poluării 327,000 318,500 129,913 

  Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 27,228,860 83,992,440 73,184,298 

  80.02 Acțiuni generale  economice 195,000 268,000 253,000 

  Programe de dezvoltare regională și socială 195,000 268,000 253,000 

  83.02 Agricultură, silvicultură și vânătoare 603,000 695,000 644,946 

  Camera Agricolă 603,000 695,000 644,946 

  84.02 Transporturi 26,994,700 22,661,700 15,005,269 

  Drumuri și poduri 25,812,000 21,479,000 14,270,959 

  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 1,182,700 1,182,700 734,310 

  87.02 Alte acțiuni economice 840,000 590,000 426,125 

  Turism 740,000 450,000 286,125 

  Alte acțiuni economice 100,000 140,000 140,000 

  98.02 Excedent 0 0 -21,093,130 

 

  

  

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

           Consiliului Județean Alba nr. 105/16 martie 2017 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI  

CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2016 

  

     

     

 

    lei  

  DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2016 

A 50.07 CREDITE INTERNE : 661,840 661,840 0 

  74.07 Protecția mediului 661,840 661,840 0 

  Salubritate si gestiunea deșeurilor 661,840 661,840 0 

  Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 661,840 661,840 0 

     

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 

           Consiliului Județean Alba nr. 105/16 martie 2017 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

PE ANUL 2016 

     

 

    lei  

  DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2016 

A 0001  08 VENITURI TOTAL: 8,014,740 8,508,790 682,374 

  Venituri curente 446,000 496,000 172,358 

  Venituri nefiscale  446,000 496,000 172,358 

  Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 446,000 496,000 172,358 

  Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 1,631,970 1,631,970 0 

   Subvenţii 1,135,310 1,201,920 321,296 

  Subvenţii de la bugetul de stat 1,135,310 1,201,920 321,296 

  
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 

plăţilor efectuate 
4,801,460 5,178,900 188,720 

B 50.08 CHELTUIELI TOTAL : 8,014,740 8,508,790 2,314,337 

  67.08 Cultură, recreere și religie: 7,968,740 8,462,790 2,308,883 

  Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 7,968,740 8,462,790 2,308,883 

  70.08 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 46,000 46,000 5,454 

  

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 46,000 46,000 5,454 

     

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 4 la Hotărârea 

           Consiliului Județean Alba nr. 105/16 martie 2017 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 

  

 

    lei  

  DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2016 

A 0001 10 VENITURI TOTAL :  115,938,170 129,981,240 117,394,031 

  Venituri curente 94,058,910 105,618,280 97,971,641 

  Venituri nefiscale (1+2+3+4+5) : 94,058,910 105,618,280 97,971,641 

  1. Venituri din proprietate 100,000 100,000 88,111 

  2. Venituri din dobânzi 200 200 0 

  3. Venituri din prestări servicii și alte activități 93,958,710 105,430,380 97,841,330 

  4. Diverse venituri 0 87,700 42,200 

  5. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile       

  Venituri din capital 0 4,600 6,851 

  Venituri din valorificarea unor bunuri 0 4,600 6,851 

  Încasări din rambursarea acordate 411,150 411,150 0 

   Subvenţii (1+2) : 21,406,110 23,840,210 19,344,297 

  

1. Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanțarea investițiilor în sănătate 

0 1,358,000 1,667,378 

  2. Subvenţii de la alte administraţii  21,406,110 22,482,210 17,676,919 

  

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 

plăţilor efectuate 

62,000 107,000 71,242 

B 50.10 CHELTUIELI TOTAL : 115,938,170 129,981,240 117,696,353 

  54.10 Alte servicii publice generale : 996,090 996,090 870,173 

  Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 996,090 996,090 870,173 

  

55.10 Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 140,000 140,000 80,487 

  66.10 Sănătate : 103,162,500 117,064,840 105,925,160 

  Spitale generale 103,162,500 117,064,840 105,925,160 

  67.10 Cultură, recreere şi religie : 9,549,580 9,341,310 8,743,346 

  Muzee 3,991,580 4,348,310 4,029,763 

  Instituții publice de spectacole si concerte 1,810,000 1,445,000 1,271,569 

  
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 

3,748,000 3,548,000 3,442,014 

  83.10 Agricultură, silvicultură şi vânătoare : 790,000 939,000 897,081 

  Camera Agricolă 790,000 939,000 897,081 

  87.10 Alte acţiuni economice 1,300,000 1,500,000 1,180,106 

  Alte acțiuni economice 1,300,000 1,500,000 1,180,106 

 

 

  

 

  
CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA, 

 Ion DUMITREL Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din 

Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 

2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2017; 

   - raportul de specialitate nr. 4190/8 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  - adresa nr. ABG_STZ-3914/27.02.2017 a Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

pentru bugetul pe anul 2017 si estimările pentru anii 2018-2020; 

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

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

gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 

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

cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a cotei defalcate din 

impozitul pe venit in sumă de  11.680 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 

de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 

privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene 

aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a  

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei defalcate din taxa 

pe valoare adăugată, de  6.425 mii  lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr.  8/2016 
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privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene 

aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei defalcate din taxa 

pe valoare adăugată, de 11.184 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

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

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților 

administrativ teritoriale nominalizate, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi 

Direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 106 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

  



 

176 

Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 106/16 martie 2017 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotei defalcate din impozitul pe venit  pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 

baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 

nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în 

vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 

124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017 

   

  
mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ - teritorială Sume propuse 2017 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 11.680,00 

1. Municipiul Alba Iulia  387,00 

2. Municipiul Aiud 290,00 

3. Municipiul Blaj 968,00 

4. Municipiul Sebeș 290,00 

5. Orașul Abrud 161,00 

6. Orașul Baia de Arieș 161,00 

7. Orașul Cîmpeni 194,00 

8. Orașul Cugir 290,00 

9. Orașul Ocna Mureș 161,00 

10. Orașul Teiuș 161,00 

11. Orașul Zlatna 290,00 

12. Comuna Albac 94,00 

13. Comuna Almașu Mare 106,00 

14. Comuna Arieșeni 161,00 

15. Comuna Avram Iancu 129,00 

16. Comuna Berghin 129,00 

17. Comuna Bistra 129,00 

18. Comuna Blandiana 113,00 

19. Comuna Bucerdea Grînoasă 123,00 

20. Comuna Bucium 161,00 

21. Comuna Cenade 113,00 

22. Comuna Cergău 97,00 

23. Comuna Ceru Băcăinți 97,00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 129,00 

25. Comuna Ciugud 65,00 

26. Comuna Ciuruleasa 161,00 

27. Comuna Cîlnic 113,00 

28. Comuna Cricău 113,00 

29 Comuna Crăciunelu de Jos 113,00 

30 Comuna Cut 116,00 

31 Comuna Daia Română 138,00 

32 Comuna Doștat 113,00 

33 Comuna Fărău 123,00 

34 Comuna Galda de Jos 123,00 

35 Comuna Gîrbova 123,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 110,00 
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37 Comuna Hopîrta 110,00 

38 Comuna Horea 123,00 

39 Comuna Ighiu 187,00 

40 Comuna Intregalde 113,00 

41 Comuna Jidvei 187,00 

42 Comuna Livezile 64,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 113,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 113,00 

45 Comuna Lupșa 161,00 

46 Comuna Meteș 123,00 

47 Comuna Mihalț 123,00 

48 Comuna Mirăslău 123,00 

49 Comuna Mogoș 97,00 

50 Comuna Noșlac 113,00 

51 Comuna Ocoliș 97,00 

52 Comuna Ohaba 161,00 

53 Comuna Pianu 123,00 

54 Comuna Poiana Vadului 161,00 

55 Comuna Ponor 90,00 

56 Comuna Poșaga 113,00 

57 Comuna Rădești 123,00 

58 Comuna Rimetea 106,00 

59 Comuna Rîmeț 161,00 

60 Comuna Roșia Montană 123,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 161,00 

62 Comuna Sălciua 97,00 

63 Comuna Săliștea 155,00 

64 Comuna Săsciori 123,00 

65 Comuna Scărișoara 155,00 

66 Comuna Sîncel 123,00 

67 Comuna Sîntimbru 123,00 

68 Comuna Sohodol 106,00 

69 Comuna Stremț 161,00 

70 Comuna Șibot 123,00 

71 Comuna Șona 161,00 

72 Comuna Șpring 116,00 

73 Comuna Șugag 129,00 

74 Comuna Unirea 155,00 

75 Comuna Vadu Moților 113,00 

76 Comuna Valea Lungă 155,00 

77 Comuna Vidra 106,00 

78 Comuna Vințu de Jos 65,00 

 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 106/16 martie 2017 

 

REPARTIZAREA 

 pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe valoare adaugată  

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 

baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 

46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea 

finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-

2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanțare locală, pe anul 2017 

  

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ - teritorială Sume propuse 2017 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 6.425,00 

1. Municipiul Alba Iulia  213,00 

2. Municipiul Aiud 160,00 

3. Municipiul Blaj 532,00 

4. Municipiul Sebeș 160,00 

5. Orașul Abrud 89,00 

6. Orașul Baia de Arieș 89,00 

7. Orașul Cîmpeni 106,00 

8. Orașul Cugir 160,00 

9. Orașul Ocna Mureș 89,00 

10. Orașul Teiuș 89,00 

11. Orașul Zlatna 160,00 

12. Comuna Albac 52,00 

13. Comuna Almașu Mare 59,00 

14. Comuna Arieșeni 89,00 

15. Comuna Avram Iancu 71,00 

16. Comuna Berghin 71,00 

17. Comuna Bistra 71,00 

18. Comuna Blandiana 62,00 

19. Comuna Bucerdea Grînoasă 67,00 

20. Comuna Bucium 89,00 

21. Comuna Cenade 62,00 

22. Comuna Cergău 53,00 

23. Comuna Ceru Băcăinți 53,00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 71,00 

25. Comuna Ciugud 35,00 

26. Comuna Ciuruleasa 89,00 

27. Comuna Cîlnic 62,00 

28. Comuna Cricău 62,00 

29 Comuna Crăciunelu de Jos 62,00 

30 Comuna Cut 64,00 

31 Comuna Daia Română 76,00 

32 Comuna Doștat 62,00 

33 Comuna Fărău 67,00 

34 Comuna Galda de Jos 67,00 

35 Comuna Gîrbova 67,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 65,00 

37 Comuna Hopîrta 60,00 
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38 Comuna Horea 67,00 

39 Comuna Ighiu 103,00 

40 Comuna Intregalde 62,00 

41 Comuna Jidvei 103,00 

42 Comuna Livezile 36,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 62,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 62,00 

45 Comuna Lupșa 89,00 

46 Comuna Meteș 67,00 

47 Comuna Mihalț 67,00 

48 Comuna Mirăslău 67,00 

49 Comuna Mogoș 53,00 

50 Comuna Noșlac 62,00 

51 Comuna Ocoliș 53,00 

52 Comuna Ohaba 89,00 

53 Comuna Pianu 67,00 

54 Comuna Poiana Vadului 89,00 

55 Comuna Ponor 50,00 

56 Comuna Poșaga 62,00 

57 Comuna Rădești 67,00 

58 Comuna Rimetea 59,00 

59 Comuna Rîmet 89,00 

60 Comuna Roșia Montană 67,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 89,00 

62 Comuna Sălciua 53,00 

63 Comuna Săliștea 85,00 

64 Comuna Săsciori 67,00 

65 Comuna Scărișoara 85,00 

66 Comuna Sîncel 67,00 

67 Comuna Sîntimbru 67,00 

68 Comuna Sohodol 59,00 

69 Comuna Stremț 89,00 

70 Comuna Șibot 67,00 

71 Comuna Șona 89,00 

72 Comuna Șpring 64,00 

73 Comuna Șugag 71,00 

74 Comuna Unirea 85,00 

75 Comuna Vadu Moților 62,00 

76 Comuna Valea Lungă 85,00 

77 Comuna Vidra 59,00 

78 Comuna Vințu de Jos 35,00 

    

 

 

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 106/16 martie 2017 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe valoare 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2017 

   

  

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ - teritorială 

Sume propuse 

2017 

0 A 1 

  TOTAL, din care: 11.184,00 

1 Orașul Teiuș 50,00 

2 Comuna Albac 950,00 

3 Comuna Arieșeni 50,00 

4 Comuna Bucium 50,00 

5 Comuna Cergău 100,00 

6 Comuna Ceru Băcăinți 20,00 

7 Comuna Ciuruleasa 100,00 

8 Comuna Livezile 150,00 

9 Comuna Lopadea Nouă 40,00 

10 Comuna Mirăslău 60,00 

11 Comuna Ocoliș 150,00 

12 Comuna Ponor 50,00 

13 Comuna Rîmeț 50,00 

14 Comuna Sălciua 100,00 

15 Comuna Scărișoara 100,00 

16 Comuna Sohodol 64,00 

17 Comuna Stremț 50,00 

18 Comuna Vințu de Jos 50,00 

19 Judeţul Alba 9.000,00 

 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  bugetului 

creditelor interne, 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 întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, 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. 3412/24 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. ABG_STG -3752/23 februarie 2017 a Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 2017 și a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2017 precum și estimările pe anii 2018-2020; 

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

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

și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 

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

cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având in 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; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 402.872,74  mii lei,  

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

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2017, în sumă de 259.471,98 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 207.512,21 mii lei. 

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

sumă de 51.959,77 mii lei. 

 Art. 3.  (1) Se aprobă bugetul creditelor interne, pe anul 2017, în sumă de  661,84 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            (2) Se aprobă Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean finanţate din creditul 

intern pe anul 2017, potrivit anexei nr. 3 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 în sumă de 4.432,42  mii 

lei, potrivit anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

venituri  proprii pe anul 2017,  în sumă de 160.446,80 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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



 

182 

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

proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 9.901,95 mii lei. 

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

30.307,96  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            (2) Se aprobă un numar de 165 posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean 

Alba pe anul 2017. 

                        (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2017,  se stabilesc conform anexei nr. 6 „a” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 7. (1) Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale, pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 

1.509,00 mii lei. 

(2) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean Salvamont, pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 419,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7„a”  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 (3) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont – Salvaspeo” Alba, pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 1.090,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7„b”  - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

            (4) Se aprobă un numar de 17 posturi pe anul 2017 pentru Serviciul Public Judeţean 

„Salvamont - Salvaspeo” Alba. 

Art. 8. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 

508,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 9. Cheltuielile pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea”, al Județului Alba pe 

anul 2017 se stabilesc în sumă de 620,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 10 (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul 

special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 11.646,70 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 10 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (2)  Repartizarea sumei de 11.646,70 mii lei este următoarea: 

      - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  3.808,27 mii lei, conform anexei 

nr. 10 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     - Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba suma de 2.706,51 mii lei  

conform anexei nr. 10 „b” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

      - Învățământ special integrat în învățământul de masă suma de  5.131,92 mii lei conform 

anexei nr. 10 „c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 11. Pentru Programul social „Produse lactate şi de panificaţie”, precum și pentru Programul de 

încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pe anul 2017 se stabileşte  suma de 7.606,00 mii lei. 

Art. 12. Cheltuielile pentru „Alte cheltuieli în domeniul învăţământului”, pe anul 2017 se stabilesc 

în  sumă de 40,00 mii lei.  

Art. 13. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 8.928 

mii lei. 

              (2)  Repartizarea sumei de 8.928 mii lei pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        8.553,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                  375,00 mii lei 

Art. 14. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 1.993,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                          (2) Se aprobă un numar de 29 posturi pe anul 2017 pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba Iulia. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative pe anul 2017 pentru Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 11 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 15. Cheltuielile pentru Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice pe anul 2017 se 

stabilesc in suma de  3.000,00  mii lei. 

Art. 16. Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive, pe anul 

2017,  se stabileşte în sumă de 500,00  mii lei. 

Art. 17. Contribuţiile pe anul 2017 pentru personalul neclerical şi repartizarea, pe culte religioase a 

sumei de 16.524,70 mii lei, se stabileşte potrivit anexei nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 18. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru 

anul 2017, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei. 

              (2) Repartizarea sumei de 1.000,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului judeţean, 

pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 

Art. 19 (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 1.985,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 13 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 
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     (2) Se aprobă un numar de 4 posturi pe anul 2017 pentru managerii instituțiilor publice de 

cultură. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei pe anul 2017, 

potrivit anexelor nr. 13 „a” și  Programul activităților cultural educative 13 „b” - părţi integrante ale 

prezentei hotărâri. 

Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba, 

pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 117.891,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                (2) Se aprobă un numar de 1113 de posturi pe anul 2017 din care 182 posturi pentru 

aparatul de specialitate și 931 posturi pentru serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia  Copilului Alba. 

Art. 21. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 2017, se 

stabilesc în sumă de 1.000,00 mii lei. 

Art. 22. (1) 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. 

Art. 23. Cheltuielile pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 

135,00 mii lei. 

 Art. 24. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 

16.188,32  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din excedentul 

bugetului local și Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din bugetul local al Județului 

Alba, potrivit anexelor nr.   16 „a”, nr. 16 „b” și nr. 16 „c” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 25. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism” pe anul 2017,  se stabilesc în sumă de 600,00  

mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul turismului pe anul 2017, rectificat  potrivit   

anexei  nr. 17 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 26. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul 2017, 

conform anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 27.  Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba pe anul 2017  în structura prevăzută în 

anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 28. Se aprobă Planul de perfecţionare profesională a personalului din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2017, în structura prezentată în anexa nr. 20 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

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

aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe anul 2017  în suma de 

4.373,42 mii lei, potrivit anexei nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 30. Se aprobă cheltuielile pentru „Alte servicii  în domeniile locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe anul 

2017 în suma de 59,00 mii lei, potrivit anexei nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 31 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba  în sumă de 1.336,60 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un numar de 25 posturi pe anul 2017 pentru Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Alba.   

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

Urgenţă Alba, în suma de  136.210 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                          (2) Se aprobă un numar de 1430 posturi pe anul 2017 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba. 

Art. 33. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 9.102,73 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un numar de 130 posturi pe anul 2017 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud. 

Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia, în sumă de 4.956,80 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un numar de 82,5 posturi pe anul 2017 pentru Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Muzeului National al Unirii pe 

anul 2017, potrivit anexei nr. 26 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 35. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.215,67 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 27 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un numar de 28 posturi pe anul 2017 pentru Teatrul de Păpuşi  „Prichindel” 

Alba Iulia. 

             (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Teatrul de Păpuşi  „Prichindel” 

Alba Iulia pe anul 2017, potrivit anexei nr. 27 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 36. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul de cultură 

„Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă de 4.445,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un numar de 59 posturi pe anul 2017 pentru Centrul de cultură „Augustin 

Bena” Alba Iulia. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrul de cultură „Augustin 

Bena” Alba Iulia, pe anul 2017, potrivit anexei nr. 28„a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 37. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, pentru Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.180,00 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 29 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un numar de 18 posturi pe anul 2017 pentru Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

Art. 38. Se aprobă plata sumei de 453.407,44 lei aferent cotei corespunzătoare Județului Alba în 

calitate de partener  în cadrul proiectului „Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii generale și de turism 

Mărginimea Sibiului  Valea Sebeșului (Județul Sibiu și Alba) Modernizarea drumului de interes turistic DJ 

106E pe tronsonul Jina - Șugatag/Valea Sebeșului/ DN 67C, stabilită drept corecție  financiară  prin Nota de 

Constatre a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr.42802/30.05.2013 a Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice - Direcția de constatare și stabilire Nereguli, Serviciul Constatare și 

stabilire  nereguli  POR.  

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

creditelor de angajament pe anul 2017 în structura prevăzută în anexa nr. 30 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 40. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

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

hotărâri. 

Art. 41. 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/serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                     ION DUMITREL             Vasile BUMBU     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 107 

Alba Iulia, 16 martie 2017 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 107/16 martie 2017 sunt 

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

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 3413/24 februarie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 31/26 ianuarie 2017 

privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017 din excedentul înregistrat la 31 decembrie 

2016; 

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

strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 

fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/2016;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă constituirea în anul 2017 a excedentului bugetului local, rezultat la 31.12.2016 în 

sumă de 31.653,58 mii lei. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2017 a sumei de 26.081,85 mii lei din excedentul bugetului local, 

rezultat la 31.12.2016, astfel: 

a) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2017 sumă de 1.110,08  mii lei (ca sursa de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare)  

b) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2017 sumă de               

24.971,77 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2016, în sumă de 50,59 mii  lei pentru acoperirea 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba a 

excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

rezultat la 31.12.2016, în sumă de 0.49 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

  Art. 5. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

rezultat la 31.12.2016, în sumă de 0,73 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 
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Art. 6. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

rezultat la 31.12.2016, în sumă de 55,99 mii lei astfel:  

a) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 41,24 mii lei. 

b) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 14,75 mii lei. 

Art. 7. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2017 de către Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba 

a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

rezultat la 31.12.2016, în sumă de 1,67 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 31/26 

ianuarie 2017 privind acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2017 din excedentul înregistrat la 31 

decembrie 2016, își încetează aplicabilitatea.  

 Art. 9.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

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

hotărâri. 

Art. 10. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    ION DUMITREL             Vasile BUMBU          
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Alba Iulia, 16 martie  2017 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 108/16 martie 2017 

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local,  pe anul 2017 

 

 

   

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2017 

0 A 1 

TOTAL, din care: 24.971,77 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 5.665,45 

I Obiective de investiţii: 5.430,00 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean Alba cu 

extindere 
5.000,00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - Sala 

Unirii  
230,00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia -  

Muzeul Naţional al Unirii 
100,00 

4 
Reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” cu 

mansardare 
100,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 235,45 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar Județean pentru sediu Consiliul Judeţean Alba 

cu extindere: branșamente utilități, avize, acorduri 
50,00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - Sala 

Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
30,00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - 

Muzeul Naţional al Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
50,00 

4 
Reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” cu 

mansardare - expertize, avize, acorduri 
30,00 

5 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 10,00 

6 

Identificarea gospodăriilor tradiționale în vederea conservării in situ - zona Țara Moților, 

comunele Arieșeni, Gîrda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadu Moților, Poiana 

Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Ciuruleasa 

65,45 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             391,00 

I Obiective de investiţii: 391,00 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire Centrală termică pentru Sediu Salvamont Alba, cu 

extindere 
200,00 

2 Snowmobil 191,00 

  Cap. 60.02  Apărare națională  ( CMJ) 108,00 

I Obiective de investiţii: 23,00 

1 Mansardare corp C+1- proiect tehnic 15,00 

2 Extindere instalație electrică și curenți slabi 8,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 25,00 

1 Mansardare corp C+1 - expertiză tehnică, DALI, avize, acorduri 25,00 

III Dotări independente: 60,00 

1 Autoutilitară 60,00 

  Cap. 61.02  Ordine Publică (ISU) 383,00 
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I Obiective de investiţii: 40,00 

1 

Proiect tehnic, documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi 

detaliile de execuție pentru „Construire clădire P+1 pentru gararea tehnicii de intervenție 

și realizarea de spații de lucru” 

40,00 

II Dotări independente: 343,00 

1 Autospecială prima intervenție și comandă 320,00 

2 Detector portabil de materiale radioactive 15,00 

3 Switch Layer 3 8,00 

  Capitolul 66.02 Sănătate 3.706,55 

I Obiective de investiţii: 155,85 

1 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 45,85 

2 Proiect tehnic reabilitare energetică a clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 110,00 

II Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 785,70 

III 
Cheltuieli pentru proiectarea şi elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate 

aferente obiectivului 
128,00 

1 
Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Audit energetic, 

expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic 
78,00 

2 Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize, acorduri 50,00 

IV Reparaţii capitale: 2.637,00 

1 RK Secţia Gastroenterologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1.250,00 

2 
RK Centrul multifuncţional de sănătate Ocna Mureş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
820,00 

3 RK Farmacie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 416,00 

4 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 50,00 

5 RK recompartimentări, Proiect tehnic clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 101,00 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4.456,00 

I Obiective de investiţii: 4.000,00 

1 
Reabilitare monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” prin proiectul 

„Amenajare Ansamblul Câmpia Libertǎții și Împrejmuire” 
3.000,00 

2 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitarea şi extinderea Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia 
1.000,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 282,00 

1 Infochioșc cu software 10,00 

2 Led screen cu software 10,00 

3 Creare/realizare site Centenar 12,00 

4 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 100,00 

5 Mobilier urban, sisteme de expunere pentru Museikon 150,00 

III Dotări independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 174,00 

  Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           184,45 

I Alte cheltuieli de investiţii: 184,45 

1 
Studiu de prefezabilitate și fezabilitate pentru obiectivul „Extindere Centru de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Galda” 
100,00 

  
Studiu de prefezabilitate și fezabilitate pentru obiectivul „Centru de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică  Sîncrai” 
84,45 

  Cap. 70.02 Servicii și dezvoltare publică 1.000,00 

I Obiective de investiții: 1.000,00 

1 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 1.000,00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 7.596,00 

1 Fazarea Proiectului „Sistem de mananagement integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” 7.596,00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 1.481,32 

I Obiective de investiţii: 1.118,02 

  Lucrări de drumuri şi poduri propuse pe anul 2017,  în continuare: 580,70 
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1 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea Limba, 

județul Alba  
575,60 

2 

Consolidare terasamente și asigurarea stabilității versanților pe  drumul județean DJ705: 

limita Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN74), km. 

43+228 - 43+263 și de la km. 44+428 - 44+463 

5,10 

  Lucrări noi 537,32 

1 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, 

județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
91,70 

2 

Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - 

Geogel - Macărești -Bîrlești Cătun -Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea 

Albă -Ciuciulești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -DN74(Cerbu)  km. 0+000 - 

km. 76+540       

328,50 

3 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de Jos, 

județul Alba 
46,70 

4 
Modernizare drum județean DJ107G; DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - 

Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limita Județul Mureş 
5,90 

5 
Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu 

Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita Județul Hunedoara 
5,92 

6 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud 

(DN 1) 
5,80 

7 Modernizare drum județean DJ705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 5,60 

8 Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gîrbova de Jos -Gîrbovița - Gîrbova de Sus 47,20 

II 
Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de investiţii, studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 
363,30 

1 Expertize tehnice drumuri și poduri 98,59 

2 
Studiu de fezabilitate - Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba  km. 17+700 - km. 23+700 
96,10 

3 

Studiu de fezabilitate - Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești - Geogel - Macărești -Bîrlești Cătun -Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești 

- Mogoș - Valea Albă -Ciuciulești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -

DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540 

50,50 

4 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de Jos, 

județul Alba  - faza DALI 
47,25 

5 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos -Gîrbovița - Gîrbova de Sus 

- faza S.F. 
70,86 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                   ION DUMITREL          Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România 

 

            Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017;     

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre  cu privire la  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul 

Alba, apartinând cultelor religioase recunoscute din România; 

            - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  cu privire la  acordarea de sprijin financiar unor 

unităţi de cult din judeţul Alba, apartinând cultelor religioase recunoscute din România; 

          - raportul de specialitate nr. 4043 din 6 martie 2017 al Direcţiei  dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

          Ținând cont de solicitările unitaţilor centrale de cult din județul Alba formulate pe baza cererilor 

primite de la unitățile locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România; 

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. d și art. 91 alin. 5 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 

cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Se aprobă sprijin financiar, unor unități de cult din județul Alba, aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România în sumă de 1000000 lei, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

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

hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Unităților centrale de cult din județul Alba, Secretariatului de Stat 

pentru Culte, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.          

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 16 martie 2017 



 Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 109/16 martie  2017  

 
  

  

 
Lista unități de cult din județul Alba aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România, pentru care se alocă sprijin financiar, din bugetul local al Județului Alba, 

în anul 2017 

  

   

 
    

Nr. 

crt. 
PAROHIA 

Lucrări pentru care se solicită 

ajutor 

Suma 

Propusă 

1 Parohia Ortodoxă Română  Aiud - Spital continuat construcţie biserică 5.000 

2 Parohia Ortodoxă Română Gîmbaş, Filia Păgida reparaţii curente biserică 5.000 

3 Parohia Ortodoxă Română Gîmbaş montat tâmplărie PVC biserică 2.500 

4 Protopopiatul Reformat Aiud reparații sala de rugăciune 30.000 

5 Schitul „Înălțarea Sfintei Cruci” Aiud continuat construcție biserică 50.000 

6 
Parohia Ortodoxă Română Mihai Viteazul Alba 

Iulia reparaţii învelitoare biserică 2.500 

7 Parohia Ortodoxă Română Maieri I reabilitare soclu biserică 2.500 

8 Parohia Ortodoxă Română Maieri II înlocuit uşa biserică 2.500 

9 Parohia Ortodoxă Română Cartier Nou I continuat construcţie biserică 7.500 

10 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus reparaţii curente biserică 2.500 

11 Parohia Ortodoxă Română Partoş Alba Iulia reparaţii instalația electrică biserică 2.500 

12 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos continuat construcţie biserică 7.500 

13 Parohia Ortodoxă Română „Întâmpinarea 

Domnului” Alba Iulia reparaţii curente biserică 2.500 

14 Parohia Ortodoxă Română „Tolstoi” Alba Iulia continuat pictură biserică 5.000 

15 Parohia Romano Catolică Alba Iulia încălzire centrală în bănci biserică 3.000 

16 Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Ecaterina” 

Alba Iulia continuat pictură biserică 5.000 

17 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia extindere trapeză  150.000 

18 
Parohia Ortodoxă Română „Dealul Furcilor” Alba 

Iulia continuat construcţie biserică 10.000 

19 Parohia Ortodoxa Română „Orizont” Alba Iulia construcții biserică 15.000 

20 Parohia Greco Catolică Alba Iulia II lucrări mozaic fațadă biserică 5.000 

21 Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Alba Iulia continuat construcții biserică 10.000 

22 Parohia Ortodoxă Română Albac reparaţii altarul lui Horea 5.000 

23 Parohia Ortodoxă Română Almaşu de Mijloc reparaţii faţadă şi acoperiş biserică 5.000 

24 
Parohia Ortodoxă Română Almașu de Mijloc, 

Filia Almașu Mare  

reparații fațadă și acoperiș biserică 2.500 

25 Parohia Ortodoxă Română Avram Iancu schimbat acoperiş biserică 5.000 

26 Mănăstirea „Martirii Neamului” Baia de Arieș finisaje biserică 10.000 

27 Parohia Ortodoxă Română Straja reparaţii curente biserică 2.500 

28 Parohia Ortodoxă Română Berghin reparaţii curente biserică 2.500 

29 Parohia Ortodoxă Română Gîrde zid sprijin biserică  2.500 

30 Parohia Ortodoxă Română Valea Dobrii reabilitare faţadă biserică 2.500 

31 
Biserica Penticostală ,,Calea Vieții" Blaj continuat construcție sală 

multifuncțională 

7.500 

32 Parohia Ortodoxă Română Blaj - Veza reparaţii curente biserică 9.500 

33 Parohia Ortodoxă Română Blaj - Berc pictură biserică 9.500 

34 Parohia Ortodoxă Română Blaj III renovare biserică 9.500 

35 Parohia Greco Catolică Tiur reparații acoperiș și turn biserică 7.000 

36 Parohia Greco Catolică Bucerdea Grînoasă instalație termică biserică 5.000 



 

192 

37 Parohia Ortodoxă Română Bucium Saşa echipamente şi instalaţie termică 5.000 

38 Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II, Filia 

Bucium Muntari 
reparaţii curente biserică 5.000 

39 Parohia Ortodoxă Română Tătîrlaua reparaţii curente biserică 7.500 

40 Parohia Ortodoxă Română Cîmpeni Deal reparaţii curente biserică 7.500 

41 Parohia Ortodoxă Română Hăpria reparaţii curente biserică 2.500 

42 Parohia Ortodoxă Română Limba reparaţii curente biserică 2.500 

43 Parohia Ortodoxă Română Drîmbar, Filia Teleac pictură biserică 10.000 

44 
Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos reparaţii acoperiş biserică 5.000 

45 Parohia Greco Catolică Crăciunelu de Jos reparații curente biserică  5.000 

46 Parohia Ortodoxă Română Cut montat geamuri termopan biserică 2.500 

47 Parohia Ortodoxă Română Boz reparaţii curente biserică 5.000 

48 Parohia Ortodoxă Română Doștat reparație fațadă biserică 2.500 

49 Parohia Ortodoxă Română Heria reparaţii curente biserică 2.500 

50 Parohia Ortodoxă Română Fărău continuat construcţie biserică 10.000 

51 Biserica Adventistă Ziua a Şaptea Galda de Jos izolaţie termică biserică 2.000 

52 Parohia Ortodoxă Română Galda de Sus reparaţii demisol biserică 5.000 

53 Parohia Ortodoxă Română Galda de Jos reparaţii şi extindere biserică 2.500 

54 Parohia Ortodoxă Română Reciu continuat construcţie biserică 10.000 

55 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniş înlocuit pardosea biserică 5.000 

56 Parohia Ortodoxă Română Ocoale reparaţii curente biserică 2.500 

57 Parohia Ortodoxă Română Ocoale, Filia Călineasa reparaţii curente biserică 2.500 

58 Parohia Ortodoxa Română Vama Seacă - Silivaș pictură biserică 10.000 

59 Parohia Ortodoxă Română Mătişeşti echipamente şi instalaţie  termică 2.500 

60 Parohia Ortodoxă Română Trifeşti, Filia Dîrleşti reparaţii curente biserică 5.000 

61 Parohia Ortodoxă Română Ţelna continuat construcţie biserică 10.000 

62 Parohia Ortodoxă Română Ţelna refacere faţadă biserica veche 5.000 

63 Parohia Ortodoxă Română Bucerdea Vinoasă reabilitare biserică 5.000 

64 Parohia Ortodoxă Română Veseuş continuat construcţie biserică 10.000 

65 Parohia Ortodoxă Română Feisa reparaţii curente biserică 5.000 

66 Parohia Ortodoxă Română Poiana Aiudului achiziţii materiale încălzire centrală 2.500 

67 Parohia Ortodoxă Română Livezile continuat construcţie biserică 5.000 

68 Parohia Ortodoxă Română Vălişoara reparaţii curente biserică 5.000 

69 Parohia Ortodoxă Română Izvoarele reparaţii curente biserică 5.000 

70 Parohia Ortodoxă Română Asînip drenaj în jurul bisericii 5.000 

71 Parohia Ortodoxa Română Băgău înlocuit geamuri  biserică 5.000 

72 Parohia Ortodoxă Română Hădărău reparaţii exterioare biserică 2.500 

73 
Parohia Ortodoxă Română Valea Şesii, Filia 

Geamăna zid sprijin biserică  2.500 

74 Mănăstirea Lupşa pictură biserică 10.000 

75 Parohia Ortodoxă Română Meteş realizare instalaţie sonorizare biserică 5.000 

76 Parohia Ortodoxă Română Lunca Ampoiţei înlocuit ferestre biserică 5.000 

77 Parohia Ortodoxă Română Obreja reparaţii curente biserică 2.500 

78 Parohia Ortodoxă Română Lopadea Veche reparaţii curente biserică 5.000 

79 Parohia Ortodoxă Română Miraslău reparaţii curente biserică 2.500 

80 Parohia Ortodoxă Română Decea continuat construcţie biserică 7.500 

81 Parohia Ortodoxă Română Micleşti, Filia zugrăveli biserică 5.000 
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Mămăligani 

82 Parohia Ortodoxă Română Micleşti, Filia Bîrleşti reparaţii curente biserică  5.000 

83 Parohia Ortodoxă Română Micleşti montat gresie biserică 2.500 

84 
Parohia Ortodoxă  Mogoş Cojocani, Filia Valea 

Barnii reparaţii curente biserică 10.000 

85 Parohia Ortodoxă Română Mogoş Cojocani reparaţii curente biserică 4.000 

86 Parohia Ortodoxă Română Noşlac reparaţii şi izolaţii exterioare biserică 5.000 

87 
Parohia Ortodoxă Română Stîna de Mureş, Filia 

Copand 
continuat construcţie biserică 7.500 

88 Parohia Ortodoxă Română Căptălan reparaţii curente biserică 2.500 

89 Biserica Adventistă Ziua a Şaptea Ocna Mureş izolaţie termică biserică 2.000 

90 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş III continuat pictură biserică 7.500 

91 Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II reparaţii curente biserică 2.500 

92 Parohia Ortodoxă Română Micoşlaca reparaţii curente biserică 5.000 

93 Parohia Ortodoxă Română Războieni reparaţii curente biserică 10.000 

94 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş I reparaţii curente biserică 2.500 

95 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş II reabilitare exterior biserică 5.000 

96 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş IV construcție biserică  10.000 

97 Parohia Ortodoxă Română Ocoliş reparaţii curente biserică 5.000 

98 Parohia Ortodoxă Romană Runc reparaţii acoperiş biserică 5.000 

99 
Parohia Ortodoxă Română Ponor, Filia Cheia 

finisaje exterioare şi pardoseli 

biserică 2.500 

100 Parohia Ortodoxă Română Segagea continuat pictură biserică 5.000 

101 Parohia Ortodoxa Română Poşaga de Jos înlocuit ferestre biserică 2.500 

102 Parohia Ortodoxă Română Rădeşti pictură biserică 5.000 

103 Parohia Ortodoxă Română Meşcreac reparaţii curente biserică 5.000 

104 Parohia Ortodoxă Română Meşcreac, Filia Leorinţ achiziție mobilier biserică 5.000 

105 Parohia Unitariană Colţeşti refacere zid interior biserică 2.500 

106 Parohia Unitariană Rimetea reparat orgă biserică 2.500 

107 Parohia Romano Catolică Colțești reparații curente biserică  3.000 

108 Parohia Ortodoxă Română Ungurei înlocuit şarpantă biserică 2.500 

109 Biserica Penticostală Roşia de Secaş construcţie biserică 7.500 

110 Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II reparaţii curente biserică 2.500 

111 
Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II, Filia 

Corna 
refacere faţadă biserică  5.000 

112 Mănăstirea Ţeţu reparaţii soclu biserică 5.000 

113 Parohia Ortodoxă Română Căpîlna reparaţii pardoseli biserică 2.500 

114 Parohia Ortodoxă Română Scărişoara instalaţii termice biserică 5.000 

115 Parohia Ortodoxă Română Petreşti II continuat pictură biserică 7.500 

116 Parohia Ortodoxă Română Sebeş V construcţie biserică 10.000 

117 Parohia Greco Catolică Sărăcsău reparaţii pardoseli biserică 3.000 

118 Parohia Ortodoxă Română Şibot reparaţii exterioare biserică 9.500 

119 Parohia Ortodoxă Română Băcăinţi reparaţii curente biserică 5.000 

120 Parohia Ortodoxă Română Iclod continuat construcţie biserică 10.000 

121 Parohia Greco Catolică Sîncel extindere şi modernizare biserică 10.000 

122 Parohia Ortodoxa Română Totoi reparații curente biserică  5.000 

123 Parohia Ortodoxă Română Peleş reparaţii turn biserică 7.500 

124 Parohia Ortodoxă Română Sohodol pictură biserică 10.000 
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125 Parohia Ortodoxă Română Burzoneşti - Lazuri pictură biserică 10.000 

126 Parohia Ortodoxă Română Biia înlocuit pardoseli şi ferestre biserică 2.500 

127 Parohia Ortodoxă Română Lunca Tîrnavei înlocuit pardoseli biserică 2.500 

128 Parohia Unitariană Sînmiclăuș reparaţii curente biserică 2.500 

129 Parohia Ortodoxă Română Cunţa înlocuit pardoseală biserică 2.500 

130 Parohia Ortodoxă Română Geoagiu de Sus reparaţii curente biserică 7.500 

131 Parohia Ortodoxă Română Geomal renovare turlă biserică 7.500 

132 Parohia Ortodoxă Română Stremţ II continuat construcţie biserică 7.500 

133 Parohia Ortodoxă Română Stremţ I instalaţii termice biserică 7.500 

134 Schitul „Sub Piatră” pictură biserică 7.500 

135 Parohia Ortodoxă Română Pețelca reabilitare zid sprijin biserică 2.500 

136 Parohia Ortodoxă Română Unirea II reabilitare clădire biserică 5.000 

137 Parohia Ortodoxă Română Ciugudu de Sus reparaţii faţadă biserică 5.000 

138 
Parohia Romano - Catolică Copşa Mică, Filia 

Valea Lungă 
reparaţii exterioare biserică 3.000 

139 Mănăstirea Tăuni confecţionat iconostas biserică 5.000 

140 Biserica Greco Catolică Lunca încălzire centrală biserică 5.000 

141 Parohia Ortodoxă Română Valea Lungă reparaţii acoperiş biserică 5.000 

142 Parohia Ortodoxă Română Lodroman reparaţii curente tavane biserică 2.500 

143 Parohia Ortodoxă Română Lunca continuat construcţie biserică 5.000 

144 Parohia Ortodoxă Română Vidra Medie reparaţii turn biserică 5.000 

145 Parohia Ortodoxă Română Ponorel reparaţii faţadă şi acoperiş biserică 5.000 

146 Parohia Ortodoxă Română Ponorel, Filia Poieni reparaţii curente biserică 2.500 

147 Parohia Ortodoxă Română Pătrîngeni reparaţii curente biserică 4.000 

148 Parohia Romano Catolică Zlatna schimbat geamuri şi uşi biserică 5.000 

149 Parohia Ortodoxă Română Trîmpoiele reparaţii curente biserica 5.000 

150 Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului reparații fațadă biserică 6.000 

  TOTAL   1.000.000 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea achiziţionării de  

servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere:  

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de asistență şi reprezentare 

juridică; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de 

asistență şi reprezentare juridică; 

   - raportul de specialitate nr. 4156/8 martie 2017 comun, al Direcţiei juridică și relații publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 Luând în considerare cererile de chemare în judecată (acţiunile în contencios administrativ și respectiv 

litigii de muncă) formulate de către  funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba în contradictoriu cu Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba și 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, înregistrate pe rolul Tribunalului Alba în dosarele cu nr. 

1312/107/2017 și nr. 1312/107/2017; 

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

juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 21 alin. 3 şi art. 91 alin. 1 lit.f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. I alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 

întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Procedura simplificată proprie privind achiziția publică de servicii sociale și alte servicii specifice 

prevăzute în anexa 2 la  Legea nr. 98/2016, elaborată de Serviciul de achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă achiziţionarea de servicii de asistență şi reprezentare juridică în faţa instanţelor 

judecătoreşti în vederea apărării drepturilor și intereselor Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi ale 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în contradictoriu cu funcționarii publici/personalul contractual al 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba, în litigiile având ca obiect stabilirea salariului la 

nivelul de salarizare cel mai mare aflat în plată pentru funcţii similare din familia ocupațională de funcții 

bugetare „Administrație” prevăzută la Anexa I Cap. I, lit. A și respectiv Anexa I Cap. II, lit. A și lit. D din 

Legea nr. 284/2010, începând cu luna august 2016, dată la care au intrat în vigoare prevederile art. 3
1
 alin. 1 

din O.U.G.  nr. 57/2015, astfel cum a fost modificată și completată  prin O.U.G. nr. 43/2016  și în continuare, 

raportat la egalizarea acestora cu salariile stabilite la nivel național în cadrul autorităților publice județene, 

precum și calcularea şi plata diferenţelor salariale dintre salariul plătit efectiv şi salariul stabilit conform 

punctului 1, în intervalul de referinţă, respectiv 01.08.2016 şi până la data plăţii efective, actualizate cu rata 

inflaţiei la data fiecărei plăţii. 

        (2) Se aprobă modelul contractului de  asistență şi reprezentare cuprins în Anexa care face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze contractele de servicii de 

consultanţă şi reprezentare juridică şi să negocieze onorariul aferent acestor servicii. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică și relații publice şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, 
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Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 110 

Alba Iulia, 16 martie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia,   cu privire la darea în folosință, 

cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, din data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat între  Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia,  cu privire la 

darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat 

între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al municipiului 

Alba Iulia,  cu privire la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe 

axă la vehicule rutiere; 

- raportul de specialitate nr. 4508/14 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea instituirii 

unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coșlariu Nou - 

Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN 74); 

 - adresa nr. 22621/9 martie 2017 a Primăriei municipiului Alba Iulia, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba cu nr. 4289/9 martie 2017; 

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. e și art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1.  Se aprobă Acordul  de parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, cu privire la darea în folosință, cu titlu 

gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, conform anexei - parte 

integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

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

hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Municipiului Alba Iulia prin Consiliul local al municipiului Alba 

Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 111 

Alba Iulia,  16 martie 2017      

  

http://www.cjalba.ro/
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                                                            Anexă la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017   

 

         România                                                                                                       România  

      Judeţul Alba                                                                                        Municipiul Alba Iulia 

Consiliul Judeţean                                                                                          Consiliul Local  

Nr……..….….                                                                                                 Nr …………….. 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

  Părţile  

 1. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte Ion Dumitrel 

şi  

 2. MUNICIPIUL ALBA IULIA, prin CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA,  cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, județul Alba, reprezentat prin dl. primar Mircea Hava 

 au convenit asupra încheierii prezentului acord de parteneriat în următoarele condiţii:  

 

 Art. 1. Obiectul acordului 

 Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor interese comune și 

anume reducerea impactului negativ asupra infrastructurii rutiere, periclitarea siguranţei traficului pentru 

utilizatorii acestuia, diminuarea costurilor pentru lucrările de întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice, 

scăderea cheltuielilor de exploatare a parcurilor auto aparţinând transportatorilor rutieri şi implicit la reducerea 

cheltuielilor de transport, pe raza municipiului Alba Iulia. 

 Art. 2. Durata acordului 

 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 an, intrând în vigoare de la data semnării 

lui de către părți, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărei părți. 

 Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 3.1. Drepturile și obligațiile Consiliului Judeţean Alba: 

 darea în folosință gratuită, la solicitarea scrisă a municipiului Alba Iulia, a instalației portabile 

pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere cu următoarele caracteristici: 

► auto pentru transport instalație și sursă de curent, marca Fiat Doblo având număr de 

înmatriculare: AB-15-CJA, seria (număr de identificare) ZFA22300005331316; 

► aparat de cântărit cu funcționare neautomată pentru cântărirea pe osie în regim static de tip: 

WE-PCA 200   3934 - identificat prin E.M.C.A.T.R. 1.1. 

 3.2. Drepturile și obligațiile municipiului Alba Iulia: 

 preluarea spre folosință gratuită a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule 

rutiere; 

 asigurarea personalului necesar pentru utilizarea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe 

axă la vehicule rutiere; 

 întreținerea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere în starea în 

care a fost predată și suportarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare aferente (combustibil, 

reparații, verificare metrologică aparat de cântărit); 

 folosirea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere numai pentru 

activitățile de control în trafic; 

 folosirea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere in condiții de 

eficiență și siguranță cu respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcţionare si exploatare a 

acestor instalații. 

 Art. 4. Răspunderea părților: 

 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre părți dă 

dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen 

de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor acordului. În cazul în care se constată că, 

urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea 

acestuia și plata de daune-interese, după caz, conform normelor legale in vigoare. 

 Art. 5.  Încetarea acordului de parteneriat 

  5.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea 

acestuia, prin acordul părţilor; 

 5.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a părților, anterior expirării duratei  acordului, ca urmare a 

constatării unor clauze de neîndeplinire a acordului, 

 5.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau a obligaţiilor 

asumate de părţi; 
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 5.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 Art. 6.  Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale autorităţilor 

deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 Art. 7. Forţa majoră 

 7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul acord. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa 

părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea acordului şi care împiedică părţile să execute 

total sau parţial obligaţiile asumate. 

 7.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra efectelor şi 

întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de 

referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau 

alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

 7.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 7.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 2 (două) luni, fiecare parte poate 

renunţa la executarea acordului. 

 Art. 8. Soluţionarea litigiilor  

 8.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

prezentului acord de parteneriat.  

 8.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti de drept comun  competente. 

 Art. 9.  Dispoziţii finale 

 Prezentul acord de parteneriat constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi………………………………., în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul 

pentru fiecare din părţi.  

 

       Județul Alba, prin Municipiul Alba Iulia 

            Consiliul Județean Alba                                                    prin Consiliul Local                                                                                                                                                                

 

      PREŞEDINTE,                                                                  PRIMAR, 

                        Ion Dumitrel                                                         Mircea Gheorghe Hava          

 

  

                   Director executiv,        Director economic,  

                       Aitai Marian                

         

 

       Director executiv, 

           Liliana Negruț 

 

                   CFP        CFP 

 

 

           Avizat, Consilier Juridic                                                             Avizat, Consilier Juridic 
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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, din data de 16 martie 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. 4665/15 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

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

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

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

Copilului Alba”; 

- nota contabilă – cheltuieli totale închidere investiție la lucrările  “Reparație capitală și mansardare 

pentru amenajare sediu administrativ al DGASPC Alba; 

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 

3.020.041,58 lei la valoarea de 3.272.398,79 lei, ca urmare a recepționării  lucrării „Reparație capitală și 

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

Copilului Alba”. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

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

Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

Nr. 112 

Alba Iulia,  16 martie 2017      
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

  HOTĂRÂRE 

privind asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor de întreținere și reparații în perioada 

de implementare și în perioada de monitorizare a obiectivului de investiţie „Modernizare drum județean 

DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - 

Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 

(Cerbu) ”, obiectiv depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, 

AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  

apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, din data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Alba a cheltuielilor de întreținere 

și reparații în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a investiției: „Modernizare drum 

județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - 

DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Alba a 

cheltuielilor de întreținere și reparații în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a investiției: 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 

Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - 

Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA 

PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2; 

 - raportul de specialitate nr. 4678/15 martie 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

           Luând în considerare adresa nr. 5757/10 martie 2017 a Agenției pentru Dezvoltare Regională 

CENTRU, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4387/13 martie 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. b, alin. 3 lit. a, lit. d și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;     

 - art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1.  Consiliul Județean Alba se angajează să suporte din bugetul local al Judeţului Alba toate 

cheltuielile de întreținere și reparații, în perioada de implementare și în perioada de monitorizare a obiectivului 

de investiţie „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel 

- Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, obiectiv depus spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/2.  
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 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției pentru Dezvoltare Regională CENTRU şi Direcţiei juridică 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 113 

Alba Iulia,  16 martie 2017      
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura simplificată  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Carburanți auto” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul  nr. 3900/3 martie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea prin procedura simplificata  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Carburanţi 

auto”; 

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 procedura simplificată,  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: Carburanţi auto”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Paul Marius HAȚEGAN  - şef serviciu, Serviciul administrativ 

Membri titulari: 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

   achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Ana Maria TOMA          - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice -  

  Serviciul juridic-contencios  

Maria DAMIAN  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

contabilitate-financiar 

Cristina BOBAR   - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Membri de rezervă :  

Dana POTOPEA   - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul achiziții și 

monitorizarea implementării  contractelor  

Ioan Gabriel VASIU          - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice -  

  Serviciul juridic-contencios  

 

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, Serviciului administrativ, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului 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  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura simplificată  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări noi 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. 3931/6 martie 2017 al  Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

procedura simplificată  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări noi 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 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 procedura simplificată  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări noi în cadrul Proiectului „MUSEIKON.  Un nou 

muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”», în următoarea 

componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

                                                Alba - România 100             

Membri titulari: 

Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul pentru implementarea Programului     

                                                Alba - România 100        

Anamaria POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

   achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Romana Maria RUSU          - șef serviciu,  Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic-contencios  

Ioan POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

 

  Membri de rezervă:  

Violeta Daniela NICA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget -venituri - 

Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită  

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice -  

  Serviciul juridic-contencios  

 

       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, Serviciului pentru implementarea programului Alba - Romania 100, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.    

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la investiția:  

,,Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele  

DJ106L: Șpring – Ungurei - Roşia de Secaş, km 0+0.000 - km. 16+300.00, tronson km 0+0.000 - km 

1+970.00; km 8+340.00 - km 9+100.00; 

DJ107B: DN1 - Sîntimbru - Coşlariu - Mihalţ  - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, km 

19+059.00 – km 21+686.00 - tronson km 19+772.00 - km 21+686.00”, județul Alba 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel: 

 Analizând referatul nr. 3890 din 3 martie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a 

lucrărilor la investiția: ,,Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele DJ106L: Șpring – Ungurei - Roşia de 

Secaş, km 0+0.000 - km. 16+300.00, tronson km 0+0.000 - km 1+970.00; km 8+340.00 - km 9+100.00; 

DJ107B: DN1 - Sîntimbru - Coşlariu - Mihalţ  - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, km 19+059.00 – 

km 21+686.00 - tronson km 19+772.00 - km 21+686.00”, județul Alba; 

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; 

- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  activităților 

de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost modificat și 

completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 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 

Numesc Comisia pentru recepția finală a lucrărilor la investiția: ,,Reabilitarea sistemului rutier pe 

tronsoanele DJ106L: Șpring – Ungurei - Roşia de Secaş, km 0+0.000 - km. 16+300.00, tronson km 0+0.000 

- km 1+970.00; km 8+340.00 - km 9+100.00; DJ107B: DN1 - Sîntimbru - Coşlariu - Mihalţ  - Colibi - Roşia 

de Secaş - limita județul Sibiu, km 19+059.00 – km 21+686.00 - tronson km 19+772.00 - km 21+686.00”, 

județul Alba, în următoarea componență:  

 

Președinte: 

ing. Ioan BODEA  - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 

Membri titulari: 

ing. Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat; 

ing. Paul Silviu TODORAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

ing. Ioan DĂRĂMUȘ - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

ing. Sebastian POHONȚU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației;  

Nicolae SUCIU   - viceprimarul comunei Șpring; 

            Ioan CRISTEA   - primarul comunei Roșia de Secaș. 

  

Membri de rezervă: 

ing. Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației; 

ing. Ioan Sorin MAIER - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  
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    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri. 

 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

             ing. Ioan POPA - diriginte de șantier, S.C. TULIP Alba S.R.L 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi 

relaţii publice 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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ROMÂNIA         

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la investiția:  

,,Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele  

DJ106L: Șpring – Ungurei - Roşia de Secaş, km 0+0.000 - km. 16+300.00, tronson km 0+0.000 - km 

1+970.00; km 8+340.00 - km 9+100.00; 

DJ107B: DN1 - Sîntimbru - Coşlariu - Mihalţ  - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, km 

19+059.00 – km 21+686.00 - tronson km 19+772.00 - km 21+686.00”, județul Alba " 

- lucrări suplimentare 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel: 

 Analizând referatul nr. 3906 din 3 martie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a 

lucrărilor la investiția: ,,Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele DJ106L: Șpring – Ungurei - Roşia de 

Secaş, km 0+0.000 - km. 16+300.00, tronson km 0+0.000 - km 1+970.00; km 8+340.00 - km 9+100.00; 

DJ107B: DN1 - Sîntimbru - Coşlariu - Mihalţ  - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, km 19+059.00 – 

km 21+686.00 - tronson km 19+772.00 - km 21+686.00”, județul Alba –lucrări suplimentare; 

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; 

- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  activităților 

de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost modificat și 

completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 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 

Numesc Comisia pentru recepția finală a lucrărilor la investiția: ,,Reabilitarea sistemului rutier pe 

tronsoanele DJ106L: Șpring – Ungurei - Roşia de Secaş, km 0+0.000 - km. 16+300.00, tronson km 0+0.000 

- km 1+970.00; km 8+340.00 - km 9+100.00; DJ107B: DN1 - Sîntimbru - Coşlariu - Mihalţ  - Colibi - Roşia 

de Secaş - limita județul Sibiu, km 19+059.00 – km 21+686.00 - tronson km 19+772.00 - km 21+686.00”,  

județul Alba – lucrări suplimentare, în următoarea componență:  

 

Președinte: 

ing. Ioan BODEA  - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 

Membri titulari: 

ing. Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat; 

ing. Sebastian POHONȚU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației;  

Nicolae SUCIU   - viceprimarul comunei Șpring; 

            Ioan CRISTEA   - primarul comunei Roșia de Secaș. 

  

Membri de rezervă: 

ing. Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației; 

ing. Ioan DĂRĂMUȘ - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 
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             ing. Paul Silviu TODORAN - consilier superior, Direcția gestionarea  

    patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului public și  

    privat - Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi 

relaţii publice 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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ROMÂNIA         

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la investiția:  

,,Reabilitarea sistemului rutier pe DJ107: Alba Iulia – Teleac – Berghin – Colibi – Secășel -Cergău Mare 

– Blaj – Sîncel – Șona – Jidvei - Cetatea de Baltă - limita Județul Mureș,  

km 32+500.00 - km 49+850.00, tronson km 38+568.00 - km 40+663.00, județul Alba” 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel: 

 Analizând referatul nr. 3918 din 3 martie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a 

lucrărilor la investiția: ,,Reabilitarea sistemului rutier pe DJ107: Alba Iulia – Teleac – Berghin – Colibi – 

Secășel - Cergău Mare – Blaj – Sîncel – Șona – Jidvei - Cetatea de Baltă - limita Județul Mureș, km 

32+500.00 - km 49+850.00, tronson km 38+568.00 - km 40+663.00, județul Alba”; 

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; 

- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  activităților 

de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost modificat și 

completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 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 

Numesc Comisia pentru recepția finală a lucrărilor la investiția: ,,Reabilitarea sistemului rutier pe 

DJ107: Alba Iulia – Teleac – Berghin – Colibi – Secășel - Cergău Mare – Blaj – Sîncel – Șona – Jidvei - 

Cetatea de Baltă - limita Județul Mureș, km 32+500.00 - km 49+850.00, tronson km 38+568.00 - km 

40+663.00, județul Alba”, în următoarea componență: 

Președinte: 

ing. Ioan BODEA  - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Membri titulari: 

ing. Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat; 

ing. Paul Silviu TODORAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

ing. Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației; 

            Lenuța ALDEA   - primarul comunei Cergău. 

  

Membri de rezervă: 

ing. Sebastian POHONȚU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației;  

ing. Ioan DĂRĂMUȘ - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

             ing. Ioan POPA - diriginte de șantier, S.C. TULIP Alba S.R.L 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi 

relaţii publice 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. 202 

Alba Iulia, 3 martie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la investiția:  

,,Reabilitarea sistemului rutier pe DJ107: Alba Iulia – Teleac – Berghin – Colibi – Secășel -Cergău Mare 

– Blaj – Sîncel – Șona – Jidvei - Cetatea de Baltă - limita Județul Mureș,  

km 32+500.00 - km 49+850.00,  județul Alba” 

- lucrări suplimentare 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel: 

 Analizând referatul nr. 3918 din 3 martie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a 

lucrărilor la investiția: ,,Reabilitarea sistemului rutier pe DJ107: Alba Iulia – Teleac – Berghin – Colibi – 

Secășel - Cergău Mare – Blaj – Sîncel – Șona – Jidvei - Cetatea de Baltă - limita Județul Mureș, km 

32+500.00 - km 49+850.00,  județul Alba” – lucrări suplimentare; 

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; 

- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  activităților 

de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost modificat și 

completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 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 

Numesc Comisia pentru recepția finală a lucrărilor la investiția: ,,Reabilitarea sistemului rutier pe 

DJ107: Alba Iulia – Teleac – Berghin – Colibi – Secășel - Cergău Mare – Blaj – Sîncel – Șona – Jidvei - 

Cetatea de Baltă - limita Județul Mureș, km 32+500.00 - km 49+850.00,  județul Alba” - lucrări 

suplimentare, în următoarea componență: 

Președinte: 

ing. Ioan BODEA  - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 

Membri titulari: 

ing. Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat; 

ing. Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației; 

ing. Ioan DĂRĂMUȘ - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

Lenuța ALDEA   - primarul comunei Cergău. 

 

Membri de rezervă: 

ing. Sebastian POHONȚU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației;  

ing. Ioan Sorin MAIER - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

             ing. Paul Silviu TODORAN - consilier superior, Direcția gestionarea 
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patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului public și   

privat - Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi 

relaţii publice 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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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea  Comisiei de preluare - predare a imobilelor 

 „Gheretă portar”, „Casă și centrală termică” și împrejmuire din cărămidă, situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba  

-  proprietate privată a Județului Alba 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 3653/1 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind propunerea 

de constituire a Comisiei de preluare-predare a imobilelor „Gheretă portar”, „Casă și centrală termică” și 

împrejmuire din cărămidă, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul 

Alba -  proprietate privată a Județului Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 42/23 februarie 2017 

privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, asupra unor imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba 

- proprietatea 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; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f, 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; 

- 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 - predare a imobilelor „Gheretă portar”, „Casă și 

centrală termică” și împrejmuire din cărămidă, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazu, nr.2, proprietate privată a județului Alba, 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 - 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 
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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; Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena”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   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare a imobilului 

„Construcţii administrative şi social culturale cu terenul aferent Cîlnic” situat administrativ 

 în comuna Cîlnic, sat Deal, nr. 232, județul Alba - proprietate publică a Județului Alba 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 3654/1 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  propunerea 

de constituire a Comisiei de predare a imobilului „Construcţii administrative şi social culturale cu terenul 

aferent Cîlnic” situat administrativ în comuna Cîlnic, Sat Deal, nr. 232, județul Alba - proprietate publică a 

Județului Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 40/23 februarie 2017 

privind  aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Centrului de Cultură „Augustin 

Bena”Alba asupra imobilului situat administrativ în Satul Deal, nr. 232, comuna Cîlnic - proprietate publică a 

Județului Alba; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f, 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; 

- 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 predare a imobilului „Construcţii administrative şi social 

culturale cu terenul aferent Cîlnic”, situat administrativ în comuna Cîlnic, sat Deal, nr. 232, județul Alba - 

proprietate publică a Județului Alba,  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 - 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. 
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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; Centrului de Cultură „Augustin 

Bena”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   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de preluare a cotei de ½ părți asupra bunului imobil - teren situat 

administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., județul Alba 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 3655/1 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  propunerea 

de constituire a Comisiei de preluare a cotei de ½ părți asupra bunului imobil - teren situat administrativ în 

orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., județul Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 46/23 februarie 2017 

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; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f și 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. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 863 lit. f 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 a cotei de ½ părți asupra bunului imobil - teren situat 

administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Fabricii, f.n., județul Alba, 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 - 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. 
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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; Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș, 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   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de recepţie pentru „Mobilier de expunere - nișe”  

pentru Proiectul „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează  

o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4091 din 7 martie 2017 al Serviciului pentru implementarea Programului Alba 

– România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu privire la propunerea 

privind constituirea Comisiei de recepție pentru „Mobilier de expunere - nișe” pentru Proiectul „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 „Mobilier de expunere - nișe”  pentru Proiectul 

„Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” în 

următoarea componenţă: 

Președinte:Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

      Programului Alba – România 100 

Membri:    Aurora Petronela LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

      Programului Alba – România 100 

    Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

       Compartimentul contabilitate-financiar 

    

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba; 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, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,  

domnului Victor Tudor SECARĂ - consilier superior  

în cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,   

în perioada 9-14 martie 2017 
 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Ţinând cont de cererea de acordare a concediului de odinhă a doamnei Coman Voichița Maria, 

înregistrată cu nr. 4028 din data de 6 martie 2017 și aprobată de Președintele Consiliului Județean Alba; 

 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; 

- art. 42 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126/28 iulie 2016. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

Deleg domnului Victor Tudor SECARĂ - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism - Compartimentul urbanism, avizare, autorizare, exercitarea atribuţiilor funcției publice 

specifice de conducere - Arhitect Şef, în perioada  9-14 martie 2017. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Victor Tudor Secară, Direcţiei juridică 

și relații publice, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

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 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședința ordinară lunară, în ziua de 16 martie 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, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE  

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară lunară, în ziua de 16 martie 2017, ora 11
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 constatarea încetării calității de membru în Colegiul Director al 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în comisiile de specialitate 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor terenuri - 

monumente istorice situate administrativ în comuna Roşia Montană, sat Ţarina, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin 

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

patrimoniul Municipiului Blaj 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin 

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

patrimoniul Oraşului Cugir 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin 

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

patrimoniul Oraşului Zlatna 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin 

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

patrimoniul Municipiului Aiud 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin 

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

patrimoniul Oraşului Ocna Mureş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate 

prin Programul Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, din patrimoniul Județului Alba 

în patrimoniul Oraşului Teiuş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 

107G: DJ 107D (Uioara de Sus) - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limita Județul Mureş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării structurii organizatorice a Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont - 

Salvaspeo Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea candidatului pentru funcția de membru al Consiliului 

de Administrație al Societăţii „Parcul Industrial Cugir“ SA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele 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 atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șugag –  Sebeș, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir  –  Sebeș, operatorului 

de transport rutier SC Minitrans  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliștea –  Sebeș, operatorului 

de transport rutier SC Minitrans  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus –  Sebeș, 

operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia –  Sebeș, 

operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova –  Sebeș, operatorului 

de transport rutier SC Minitrans  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Șpring –  Sebeș, operatorului 

de transport rutier SC Minitrans  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română –  Sebeș, 

operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – 

ALEA,  înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul 

proiectului „Educație antidrog” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectului „Educație rutieră” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul proiectului „Educație sanitară” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu 

băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării 

activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  proiectului de 

interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba”, încheiat între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 

Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului  de cooperare între  Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Comuna Daia Română prin Consiliul local al comunei Daia Română,  pentru implementarea 

Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

37. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea Proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I 

Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba” 

Inițiatori: consilierii județeni Albani Rocchetti Simone, Hațegan Marius Nicolae, Ponoran Tudor 

38. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  nr. 

245/23 decembrie 2016 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba,  

în anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

39. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir“ SA pentru anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

40. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

42. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din 

Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 

2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba,  bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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44. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

45. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 Inițiatori: consilierii județeni Chiriac Raul Dumitru, Comșa Cătălin Răzvan, Florea Ioan, Ursaleș 

Traian Nicolae 

46. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de asistență şi reprezentare 

juridică 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

47. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din 

data de 23 februarie 2017 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

48. Raportul privind situația gestionării bunurilor care aparțin Județului Alba, pe anul 2016 

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

49. 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   

 

 

 

 

  

Nr. 209 

Alba Iulia, 9 martie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comitetului de securitate și sănătate  

la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

 - referatul nr. 4314/9 martie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la constituirea Comitetului de 

securitate și sănătate în muncă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - procesul verbal nr. 4263/9 martie 2017 cu privire la desemnarea reprezentanților lucrătorilor cu 

răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 

 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. 19 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  - art. 57 alin. 1, art. 58, art. 59, art. 60 alin. 3 lit. b și art. 63 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. Aprob înființarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă - organ paritar constituit la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în vederea participării şi consultării periodice în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în următoarea componență:  

 Reprezentanți din partea angajatorului: 

 Președinte:  Alin Florin CUCUI  - vicepreședinte;  

 Membri:  Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Biroul resurse umane; 

               Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcția juridică și relații 

        publice - Serviciul juridic-contencios. 

 Reprezentanți din partea lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor: 

 Membri:  Paul Marius HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ; 

    Camelia Ileana LAZĂR - șef serviciu, Serviciul buget – venituri; 

    Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea  

        patrimoniului - Serviciul administrarea  

        domeniului public și privat. 

 Reprezentatul serviciului extern de prevenire și protecție; 

 Membru:  Persoana desemnata de către prestatorul de servicii 

 Reprezentatul serviciului extern de medicina muncii. 

 Membru:  Medicul de medicina muncii desemnat de către prestatorul de servicii 

 Art. 2. Numesc secretar al Comitetului de securitate și sănătate în muncă pe doamna Ioana Silvia 

MATEI - consilier superior, Biroul resurse umane. 

 Art. 3. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă sunt numiți pe o 

perioadă de 2 ani.  

 Art. 4.  Comitetul de securitate și sănătate în muncă va îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 67 din H.G. 

nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii de securitate și 

sănătate în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  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   

Nr. 210 

Alba Iulia, 9 martie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind revocarea din funcția de membru al Colegiului Director  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

a domnului consilier județean Uțiu Ioan 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

 - referatul nr. 4310/9 martie 2017 al Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ 

special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la revocarea din funcția de 

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

domnului consilier județean Uțiu Ioan; 

 Luând în considerare prevederile: 

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

consilierilor județeni care vor face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba; 

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

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

consilier județean al domnului Uțiu Ioan; 

 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. 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 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. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

 Revoc din funcția de membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba pe domnul Uțiu Ioan, ca urmare a încetării mandatului de consilier județean înainte 

de termenul legal. 

 

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, Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, domnului Uțiu Ioan, Direcţiei juridică și relații publice 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  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie pentru „Servicii de producție film” 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. 4262 din 9 martie 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 „Servicii de producție film” 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 „Servicii de producție film”  în cadrul Proiectului 

„Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” în 

următoarea componenţă: 

Președinte:  Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul pentru implementarea 

      Programului Alba – România 100 

Membri:   Ana DUMITRAN   - muzeograf, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

  Aurora Petronela LUCA  - 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, 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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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie pentru „Dotări pentru clădirea Museikon” 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. 4269 din 9 martie 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 „Dotări pentru clădirea Museikon” 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 „Dotări pentru clădirea Museikon”  în cadrul 

Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în 

Alba Iulia” în următoarea componenţă: 

Președinte: Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete – 

      Compartimentul contabilitate – financiar,  

Membri:  Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul pentru implementarea 

      Programului Alba – România 100 

  Aurora Petronela LUCA  - 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; 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   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie pentru „Replica după tiparniță 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. 4328 din 10 martie 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 „Replica după tiparniță 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 „Replica după tiparniță 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:   Ana DUMITRAN  - muzeograf, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

  Alexandru ȘTIRBAN  - șef secție restaurare carte, Muzeul Naţional al 

      Unirii Alba 

    

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, 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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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie pentru „Suporți plexiglas pentru expunere” 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. 4382 din 13 martie 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 „Suporți plexiglas pentru expunere” 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 „Suporți plexiglas pentru expunere” 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:   Ana DUMITRAN  - muzeograf, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

  Alexandru ȘTIRBAN  - șef secție restaurare carte, Muzeul Naţional al 

      Unirii Alba 

    

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, 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 183/13 februarie 2017 

privind 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. 4702/15 martie 2016 al Compartimentului Sistem de control intern managerial 

din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba  cu privire la modificarea Dispoziției 

nr. 183/13 februarie 2017 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; 

- art. 22 alin. 3 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public, republicată, cu modificările și 

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.  Se revocă din funcția de membru al Comisiei de monitorizare prevăzută la art. 1 al Dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 183/13 februarie 2017 domnul  Daniel Vasile MIHU - șef 

birou, Biroul audit public intern. 

Art. 2.  Se revocă din funcția de membru al Colectivului tehnic, căruia îi revin și atribuțiile echipei de 

gestionare a riscurilor, prevăzut la art. 6 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 183/13 

februarie 2017 doamna Maria Ioana PISEC - auditor superior, Biroul audit public intern. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 183/13 februarie 

2017 rămân în vigoare. 

 

 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; domnului Daniel Vasile Mihu, 

doamnei Maria Ioana Pisec, Biroului audit și Biroului resurse umane din cadrul aparatului 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 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale 

subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020, 

din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4658/15 martie 2017 al Direcției dezvoltare şi bugete - Serviciul de accesare și 

coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la organizarea 

elaborării strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 - 2020. 

Luând în considerare Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, 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 

 

 Art. 1. Aprob constituirea grupurilor de lucru din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

pentru elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente, după cum urmează: 

 Strategia de protecție a monumentelor istorice 

► Coordonator grup de lucru: Voichița Maria COMAN – arhitect șef al județului Alba; 

     Membrii grupului de lucru:  

 Strategia de protecție a monumentelor UNESCO 

► Coordonator grup de lucru: Voichița Maria COMAN – arhitect șef al județului Alba; 

     Membrii grupului de lucru:  

 

 Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate 

► Coordonator grup de lucru: Andreea Maria SUSA – inspector de specialitate, 

 Direcția amenajarea teritoriului – Compartimentul arii protejate 

     Membrii grup de lucru: 

Adina ȘTEFAN -  consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism, 

Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare 

și control  

Mihaiela Veturia HĂRMĂNAȘ - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism, 

Compartimentul urbanism, avizare, autorizare  

Daniel Marcel  

OPREAN CRAŞOVEANU 

- inspector de specialitate, Direcția amenajarea teritoriului și 

urbanism, Compartimentul urbanism, avizare, autorizare  

Galeni Adina NĂCREALĂ - consilier principal, Direcția gestionarea patrimoniului,  Serviciul 

turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

Adina ȘTEFAN -  consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism, 

Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare 

și control  

Mihaiela Veturia HĂRMĂNAȘ - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism, 

Compartimentul urbanism, avizare, autorizare  

Daniel Marcel  

OPREAN CRAŞOVEANU 

- inspector de specialitate, Direcția amenajarea teritoriului și 

urbanism, Compartimentul urbanism, avizare, autorizare  

Galeni Adina NĂCREALĂ - consilier principal, Direcția gestionarea patrimoniului,  Serviciul 

turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

Bianca BURGHELEA - inspector de specialitate, Direcția Amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Compartimentul arii protejate  

Adrian PUIULEȚ - inspector de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului, 

Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ 
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  Art. 2. În elaborarea strategiilor sectoriale, alături de specialiști din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba vor fi cooptați și colaboratori din cadrul instituțiilor subordonate, instituții 

deconcentrate de la nivel județean și factori interesați: unități administrativ teritoriale, grupuri locale de 

acțiune, firme, organizații profesionale, alte entităţi. 

Art. 3. Implementarea planului de activităţi aferent procesului de elaborare a strategiilor sectoriale va fi  

coordonată  de către Voichița Maria COMAN – arhitect șef al județului Alba, în calitate de coordonator 

tehnic. 

Art. 4. Coordonatorul tehnic al grupului de lucru va avea următoarele atribuții: 

 asigură comunicarea cu Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 asigură comunicarea între membrii grupului și toate instituțiile/organizațiile cu atribuții în domeniul 

respectiv de activitate; 

 participă la întâlniri de lucru tehnice privind cadrul general de elaborare a strategiei organizate de 

Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 propune structura strategiei sectoriale în urma dezbaterilor din grupul de lucru; 

 elaborează setul de instrumente necesare colectării datelor; 

 stabilește și coordonează întâlnirile de lucru la nivelul grupului pe care îl coordonează; 

 repartizează colectarea și prelucrarea datelor în cadrul grupului de lucru; 

 coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor; 

 pregătește documentele necesare aprobării strategiei prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Art. 5. Membrii grupului de lucru vor avea următoarele atribuții: 

 participă la întâlnirile de lucru stabilite de coordonator; 

 realizează și aplică instrumente de colectare a datelor din teren; 

 prelucrează datele colectate în funcție de structura strategiei; 

 identifică programe și proiecte prin care vor fi atinse obiectivele strategiei; 

 corelează programele propuse cu surse de finanțare potențiale (fonduri europene, naționale, buget 

local); 

 monitorizează implementarea strategiei; 

 redactează rapoarte anuale privind stadiul implementării strategiei; 

 propune revizuiri anuale ale programelor propuse în vederea actualizării acestora în concordanță cu 

modificări ale legislației, programelor de finanțare, alte cauze externe. 

  Art. 5. Serviciul accesare și coordonare proiecte va elabora planul de lucru aferent elaborării 

strategiilor sectoriale și va asigura cadrul organizatoric corespunzător. 

Art. 6.  Elaborarea strategiilor sectoriale va fi finalizată până la sfârșitul lunii octombrie 2017. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul grupurilor de lucru, Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism, Serviciului accesare și coordonare proiecte 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale 

subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020, 

din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4658/15 martie 2017 al Direcției dezvoltare şi bugete - Serviciul de accesare și 

coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la organizarea 

elaborării strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 - 2020. 

Luând în considerare Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 aprobată prin 

Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 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 

DISPOZIȚIE 

 Art. 1. Aprob constituirea grupurilor de lucru din cadrul Direcției dezvoltare și bugete pentru 

elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente, după cum urmează: 

 Strategia de promovare a Județului Alba ca destinație pentru investitori 

► Coordonator grup de lucru: Ana Elisabeta ANDRONE – șef serviciu, Direcția dezvoltare și 

bugete, Serviciul dezvoltare programe și guvernanță corporativă a 

întreprinderilor publice 

     Membrii grupului de lucru:  

Gabriela Nicoleta RUS - inspector superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

dezvoltare programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice, Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Dana GAISEANU - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

dezvoltare programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice, Compartimentul Guvernanță corporativă a 

întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

Paraschiva HORVAT - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

accesare și coordonare proiecte, Compartiment accesare proiecte  

Marilena Nicoleta MOGA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

accesare și coordonare proiecte, Compartiment accesare proiecte 

 Strategia integrată pentru dezvoltarea inițiativei private în Județul Alba 

► Coordonator grup de lucru: Ana Elisabeta ANDRONE – șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete, 

Serviciul dezvoltare programe și guvernanță corporativă a 

întreprinderilor publice 

     Membrii grupului de lucru:  

Gabriela Nicoleta RUS - inspector superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

dezvoltare programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice, Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Dana GAISEANU - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

dezvoltare programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice, Compartimentul Guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

Paraschiva HORVAT - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

accesare și coordonare proiecte, Compartiment accesare proiecte  

Marilena Nicoleta MOGA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

accesare și coordonare proiecte, Compartiment accesare proiecte 

 

 Strategia de dezvoltare rurală  

► Coordonator grup de lucru: Ana Elisabeta ANDRONE – șef serviciu, Direcția dezvoltare și 

bugete, Serviciul dezvoltare programe și guvernanță corporativă a 

întreprinderilor publice 

     Membrii grupului de lucru:  

Gabriela Nicoleta RUS - inspector superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul dezvoltare 

programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, 
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Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Dana GAISEANU - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

dezvoltare programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice, Compartimentul Guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

Paraschiva HORVAT - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul accesare și 

coordonare proiecte, Compartiment accesare proiecte 

 Strategia de educație și formare profesională 

► Coordonator grup de lucru: Marilena Nicoleta MOGA -consilier superior, Direcția dezvoltare și 

bugete, Serviciul   accesare și coordonare proiecte,  

     Membrii grupului de lucru:  

Roxana Laura ROMAN - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

accesare și coordonare proiecte, Compartimentul monitorizare și 

sustenabilitate proiecte, 

Camelia Mirela ȚIMONEA - consilier superior, Unități de asistență medicală, socială, 

învățământ special 

Art. 2. În elaborarea strategiilor sectoriale, alături de specialiști din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba vor fi cooptați și colaboratori din cadrul instituțiilor subordonate, instituții deconcentrate de la 

nivel județean și factori interesați: unități administrativ teritoriale, grupuri locale de acțiune, firme, organizații 

profesionale, alte entităţi. 

Art. 3. Implementarea planului de activități aferent procesului de elaborare a strategiilor sectoriale va fi 

coordonată de către Marian Florin AITAI - director executiv al Direcției dezvoltare și bugete, în calitate de 

director tehnic. 

Art. 4. Coordonatorul tehnic al grupului de lucru va avea următoarele atribuții: 

 asigură comunicarea cu Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 asigură comunicarea între membrii grupului și toate instituțiile/organizațiile cu atribuții în domeniul 

respectiv de activitate; 

 participă la întâlniri de lucru tehnice privind cadrul general de elaborare a strategiei organizate de 

Serviciul accesare și coordonare proiecte; 

 propune structura strategiei sectoriale în urma dezbaterilor din grupul de lucru; 

 elaborează setul de instrumente necesare colectării datelor; 

 stabilește și coordonează întâlnirile de lucru la nivelul grupului pe care îl coordonează; 

 repartizează colectarea și prelucrarea datelor în cadrul grupului de lucru; 

 coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor; 

 pregătește documentele  necesare aprobării strategiei prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Art. 5. Membrii grupului de lucru vor avea următoarele atribuții: 

 participă la întâlnirile de lucru stabilite de coordonator; 

 realizează și aplică instrumente de colectare a datelor din teren; 

 prelucrează datele colectate în funcție de structura strategiei; 

 identifică programe și proiecte prin care vor fi atinse obiectivele strategiei; 

corelează programele propuse cu surse de finanțare potențiale (fonduri europene, naționale, buget 

local); 

 monitorizează implementarea strategiei; 

 redactează rapoarte anuale privind stadiul implementării strategiei; 

 propune revizuiri anuale ale programelor propuse în vederea actualizării acestora în concordanță cu 

modificări ale legislației, programelor de finanțare, alte cauze externe. 

  Art. 5. Serviciul accesare și coordonare proiecte va elabora planul de lucru aferent elaborării 

strategiilor sectoriale și va asigura cadrul organizatoric corespunzător. 

Art. 6.  Elaborarea strategiilor sectoriale va fi finalizată până la sfârșitul lunii octombrie 2017. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul grupurilor de lucru, Direcției dezvoltare si 

bugete, Serviciului accesare și coordonare proiecte 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. 220 

Alba Iulia, 16 martie 2017  



 

235 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale 

subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020, 

din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4658/15 martie 2017 al Direcției dezvoltare şi bugete - Serviciul de accesare și 

coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la organizarea 

elaborării strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 - 2020. 

Luând în considerare Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 aprobată prin 

Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 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 

DISPOZIȚIE 

 Art. 1. Aprob constituirea grupurilor de lucru din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului pentru 

elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente, după cum urmează: 

 Strategia privind drumurile județene 

► Coordonator grup de lucru: Floare PERȚA - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului, 

Serviciul administrarea domeniului public și privat 

     Membrii grupului de lucru:  

Monica Diana CRISTEA                   - 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 

Paul Silviu TODORAN                  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului, 

                 Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

                 Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri 

 Strategia privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice 

► Coordonator grup de lucru: Ioan BODEA - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

     Membrii grupului de lucru:  

Alexandru BAȘA - consilier superior, Direcția gestionarea  

patrimoniului, Serviciul administrarea domeniului public şi 

privat, Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

reţelelor de alimentare cu apă 

Adam Gheorghe LĂNCRĂNJAN - consilier superior, Autoritatea judeţeană de transport, 

Cristel Sandu DĂUCEANU - Consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Birou programe şi proiecte mediu 

 Strategia de dezvoltare și promovare turistică a Județului Alba 2017-2021 

► Coordonator grup de lucru: Lucian Emilian DOCEA – șef serviciu, Direcția gestionarea 

patrimoniului, Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi 

învățământ 

     Membrii grupului de lucru:  

Nicolae Cristian DUMITRAȘ        - consilier superior, Direcția gestionarea 

       patrimoniului, Serviciul turism, cultură, tineret, sport  

       și învățământ 

Galeni Adina NĂCREALĂ        - consilier principal, Direcția gestionarea 

       patrimoniului, Serviciul turism, cultură, tineret, sport 

       și învățământ 

Anca POJAR        - inspector de specialitate, Serviciul pentru 

       implementarea Programului Alba – România 100, 

Alina FRĂȚILĂ        - inspector superior, Serviciul pentru implementarea  

      Programului Alba – România 100 

Sorin Vladimir LEAHU       - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

      urbanism, Compartimentul amenajarea teritoriului, 
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      cadastru, monitorizare şi control 

 Strategia de dezvoltare culturală a Județului Alba 

► Coordonator grup de lucru: Lucian Emilian DOCEA – șef serviciu, Direcția gestionarea 

patrimoniului, Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi 

învățământ 

Membrii grupului de lucru: 

Nicolae Cristian DUMITRAȘ - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului, Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ, 

Sorina OPREAN - consilier superior, Direcția gestionare patrimoniului, 

Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ, 

Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba – România 100, 

Pompilia Luminița CAȚAROȘ - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba – România 100 

Mihaela Simona GLIGOR - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și 

urbanism, Compartimentul Amenajarea teritoriului, 

cadastru, monitorizare şi control. 

 Art. 2. În elaborarea strategiilor sectoriale, alături de specialiști din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba vor fi cooptați și colaboratori din cadrul instituțiilor subordonate, instituții 

deconcentrate de la nivel județean și factori interesați: unități administrativ teritoriale, grupuri locale de 

acțiune, firme, organizații profesionale, alte entităţi. 

Art. 3. Implementarea planului de activităţi aferent procesului de elaborare a strategiilor sectoriale va fi  

coordonată de către Ioan BODEA - director executiv al Direcției gestionarea patrimoniului, în calitate de 

coordonator tehnic. 

Art. 4. Coordonatorul tehnic al grupului de lucru va avea următoarele atribuții: 

 asigură comunicarea cu Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 asigură comunicarea între membrii grupului și toate instituțiile/organizațiile cu atribuții în domeniul 

respectiv de activitate; 

 participă la întâlniri de lucru tehnice privind cadrul general de elaborare a strategiei organizate de 

Serviciul accesare și coordonare proiecte; 

 propune structura strategiei sectoriale în urma dezbaterilor din grupul de lucru; 

 elaborează setul de instrumente necesare colectării datelor; 

 stabilește și coordonează întâlnirile de lucru la nivelul grupului pe care îl coordonează; 

 repartizează colectarea și prelucrarea datelor în cadrul grupului de lucru; 

 coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor; 

 pregătește documentele necesare aprobării strategiei prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Art. 5. Membrii grupului de lucru vor avea următoarele atribuții: 

 participă la întâlnirile de lucru stabilite de coordonator; 

 realizează și aplică instrumentele de colectare a datelor din teren; 

 prelucrează datele colectate în funcție de structura strategiei; 

 identifică programe și proiecte prin care vor fi atinse obiectivele strategiei; 

 corelează programele propuse cu surse de finanțare potențiale (fonduri europene, naționale, buget 

local); 

 monitorizează implementarea strategiei; 

 redactează rapoartele anuale privind stadiul implementării strategiei; 

 propune revizuiri anuale ale programelor propuse în vederea actualizării acestora în concordanță cu 

modificări ale legislației, programelor de finanțare, alte cauze externe. 

Art. 5. Serviciul accesare și coordonare proiecte va elabora planul de lucru aferent elaborării strategiilor 

sectoriale și va asigura cadrul organizatoric corespunzător. 

Art. 6.  Elaborarea strategiilor sectoriale va fi finalizată până la sfârșitul lunii octombrie 2017. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul grupurilor de lucru, Direcției gestionarea 

patrimoniului, Serviciului accesare și coordonare proiecte 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale 

subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020, 

din cadrul Direcției juridice și relații publice 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4658/15 martie 2017 al Direcției dezvoltare şi bugete - Serviciul de accesare și 

coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la organizarea 

elaborării strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 - 2020. 

Luând în considerare Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 aprobată prin 

Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 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 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. Aprob constituirea grupurilor de lucru din cadrul Direcției juridice și relații publice pentru 

elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente, după cum urmează: 

 Strategia județeană anticorupție și de integritate 

► Coordonator grup de lucru: Liliana NEGRUŢ - director executiv al Direcției juridice şi relații 

publice 

     Membrii grupului de lucru:  

Gabriel Ioan VASIU - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relații publice, 

Serviciul juridic contencios 

Ioana Silvia MATEI - consilier superior, Biroul resurse umane 

Ada Larisa TOADER - consilier principal, Compartimentul Sistem de control intern 

managerial 

 

 Statutul Județului Alba 

► Coordonator grup de lucru: Liliana NEGRUŢ - director executiv al Direcției juridice şi relații 

publice publice 

     Membrii grupului de lucru:  

Adrian Lucian HĂBEAN - consilier superior, Direcția juridică și relații publice, 

Compartimentul administrație publică, relații publice și 

transparență decizională 

Ștefania Petronela NEGRESCU - consilier superior, Direcția juridică și relații publice,  

Compartimentul administrație publică, relații publice și 

transparență decizională 

Art. 2. În elaborarea strategiilor sectoriale, alături de specialiști din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba vor fi cooptați și colaboratori din cadrul instituțiilor subordonate, instituții deconcentrate de la 

nivel județean și factori interesați: unități administrativ teritoriale, grupuri locale de acțiune, firme, organizații 

profesionale, alte entităţi. 

Art. 3. Implementarea planului de activități aferent procesului de elaborare a strategiilor sectoriale va fi  

coordonată  de către Vasile BUMBU - Secretarul Județului Alba. 

Art. 4. Coordonatorul tehnic al grupului de lucru va avea următoarele atribuții: 

 asigură comunicarea cu Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 asigură comunicarea între membrii grupului și toate instituțiile/organizațiile cu atribuții în domeniul 

respectiv de activitate; 

 participă la întâlniri de lucru tehnice privind cadrul general de elaborare a strategiei organizate de 

Serviciul accesare și coordonare proiecte; 

 propune structura strategiei sectoriale în urma dezbaterilor din grupul de lucru; 

 elaborează setul de instrumente necesare colectării datelor; 

 stabilește și coordonează întâlnirile de lucru la nivelul grupului pe care îl coordonează; 

 repartizează colectarea și prelucrarea datelor în cadrul grupului de lucru; 

 coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor; 
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 pregătește documentele  necesare aprobării strategiei prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Art. 5. Membrii grupului de lucru vor avea următoarele atribuții: 

 participă la întâlnirile de lucru stabilite de coordonator; 

 realizează și aplică instrumente de colectare a datelor din teren; 

 prelucrează datele colectate în funcție de structura strategiei; 

 identifică programe și proiecte prin care vor fi atinse obiectivele strategiei; 

 corelează programele propuse cu surse de finanțare potențiale (fonduri europene, naționale, buget 

local); 

 monitorizează implementarea strategiei; 

 redactează rapoarte anuale privind stadiul implementării strategiei; 

 propune revizuiri anuale ale programelor propuse în vederea actualizării acestora în concordanță cu 

modificări ale legislației, programelor de finanțare, alte cauze externe. 

  Art. 5. Serviciul accesare și coordonare proiecte va elabora planul de lucru aferent elaborării 

strategiilor sectoriale și va asigura cadrul organizatoric corespunzător. 

Art. 6.  Elaborarea strategiilor sectoriale va fi finalizată până la sfârșitul lunii octombrie 2017. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul grupurilor de lucru, Direcţiei juridice şi relaţii 

publice, Serviciului accesare și coordonare proiecte 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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la desemnarea persoanei în elaborarea strategiei sectorială subsecventă Strategiei de 

dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020, 

din cadrul Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4658/15 martie 2017 al Direcției dezvoltare şi bugete - Serviciul de accesare și 

coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la organizarea 

elaborării strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 - 2020. 

Luând în considerare Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 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 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Desemnez pe doamna Nicoleta Noemi PREJBAN - consilier superior în cadrul Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, pentru elaborarea strategiei sectorială subsecvente, Strategia 

în domeniul energetic. 

Art. 2. În elaborarea strategiei sectoriale în domeniul energetic vor fi cooptați și colaboratori din cadrul 

Agenţiei Locale a Energiei Alba și/sau alți factori sociali 

Art. 3. Implementarea planului de activităţi aferent procesului de elaborare a strategiilor sectoriale va fi 

coordonată de către Cornelia FĂGĂDAR, șef serviciu - Serviciul pentru implementarea Programului Alba - 

România 100. 

Art. 4. Persoana desemnată va avea următoarele atribuții: 

 asigură comunicarea cu Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 colaborează cu Agenţia Locală a Energiei Alba și/sau alți factori sociali; 

 participă la întâlniri de lucru tehnice privind cadrul general de elaborare a strategiei organizate de 

Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 propune structura strategiei sectoriale în urma dezbaterilor din grupul de lucru; 

 elaborează setul de instrumente necesare colectării datelor; 

 stabilește și coordonează întâlnirile de lucru cu Agenţia Locală a Energiei Alba și/sau alți factori 

sociali; 

 identifică programe și proiecte prin care vor fi atinse obiectivele strategiei; 

 corelează programele propuse cu surse de finanțare potențiale (fonduri europene, naționale, buget 

local); 

 coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor; 

 pregătește documentele necesare aprobării strategiei prin hotărâre a Consiliului Județean Alba; 

 monitorizează implementarea strategiei; 

 redactează rapoarte anuale privind stadiul implementării strategiei; 

 propune revizuiri anuale ale programelor propuse în vederea actualizării acestora în concordanță cu 

modificări ale legislației, programelor de finanțare, alte cauze externe. 

 

  Art. 5. Serviciul accesare și coordonare proiecte va elabora planul de lucru aferent elaborării 

strategiilor sectoriale și va asigura cadrul organizatoric corespunzător. 

Art. 6.  Elaborarea strategiilor sectoriale va fi finalizată până la sfârșitul lunii octombrie 2017. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, doamnelor Prejban Nicoleta Noemi și Făgădar Cornelia, Serviciului pentru 

implementarea programului Alba - România 100, Serviciului accesare și coordonare proiecte 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. 223 

Alba Iulia, 16 martie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale 

subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020, 

din cadrul compartimentelor subordonate Secretarului Județului Alba 
 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4658/15 martie 2017 al Direcției dezvoltare şi bugete - Serviciul de accesare și 

coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la organizarea 

elaborării strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 - 2020. 

Luând în considerare Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 aprobată prin 

Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 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 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. Se constituie grupurile de lucru din cadrul compartimentelor subordonate Secretarului 

Județului Alba pentru elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente, după cum urmează: 

 Strategia de dezvoltare a transportului public județean 

► Coordonator grup de lucru: George LĂNCRĂNJAN - consilier superior, Compartimentul 

autoritatea județeana de transport 

     Membrii grupului de lucru:  

Dan Aurelian CLEMNIC - inspector asistent, Compartimentul autoritatea județeană de 

transport 

Gabriel Ioan VASIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice, 

Serviciul juridic contencios  

 

 Strategia județeană de asistență socială 

► Coordonator grup de lucru: Mirela Camelia ȚIMONEA – consilier superior, Compartimentul 

Unități de asistență medicală, socială, învățământ special 

     Membrii grupului de lucru:  

Ana Maria TOMA - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice, 

Serviciul juridic contencios 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice, Serviciul 

juridic contencios  

Simona Elena LETERNA - consilier superior, Direcția dezvoltare si bugete, Serviciul accesare și 

coordonare proiecte, Compartiment monitorizare și sustenabilitate 

proiecte 

 

 Strategia județeană de sănătate 

► Coordonator grup de lucru: Luminița SÂNTIMBREAN – consilier superior, Compartimentul 

Unități de asistență medicală, socială, învățământ special; 

     Membrii grupului de lucru:  

Liliana NEGRUȚ - director executiv, Direcția juridică și relații publice, 

Angela RUSU - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice, Serviciul 

juridic contencios,  

Simona Elena LETERNA - consilier superior, Direcția dezvoltare si bugete, Serviciul accesare si 

coordonare proiecte, Compartiment monitorizare si sustenabilitate 

proiecte 

Art. 2. În elaborarea strategiilor sectoriale, alături de specialiști din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba vor fi cooptați și colaboratori din cadrul instituțiilor subordonate, instituții deconcentrate de la 

nivel județean și factori interesați: unități administrativ teritoriale, grupuri locale de acțiune, firme, organizații 

profesionale, alte entităţi. 
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Art. 3. Implementarea planului de activităţi aferent procesului de elaborare a strategiilor sectoriale va fi  

coordonată  de către Vasile BUMBU – secretarul Județului Alba, în calitate de coordonator tehnic. 

Art. 4. Coordonatorul tehnic al grupului de lucru va avea următoarele atribuții: 

 asigură comunicarea cu Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 asigură comunicarea între membrii grupului și toate instituțiile/organizațiile cu atribuții în domeniul 

respectiv de activitate; 

 participă la întâlniri de lucru tehnice privind cadrul general de elaborare a strategiei organizate de 

Serviciul accesare coordonare proiecte; 

 propune structura strategiei sectoriale în urma dezbaterilor din grupul de lucru; 

 elaborează setul de instrumente necesare colectării datelor; 

 stabilește și coordonează întâlnirile de lucru la nivelul grupului pe care îl coordonează; 

 repartizează colectarea și prelucrarea datelor în cadrul grupului de lucru; 

 coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor; 

 pregătește documentele  necesare aprobării strategiei prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

Art. 5. Membrii grupului de lucru vor avea următoarele atribuții: 

 participă la întâlnirile de lucru stabilite de coordonator; 

 realizează și aplică instrumente de colectare a datelor din teren; 

 prelucrează datele colectate în funcție de structura strategiei; 

 identifică programe și proiecte prin care vor fi atinse obiectivele strategiei; 

 corelează programele propuse cu surse de finanțare potențiale (fonduri europene, naționale, buget 

local); 

 monitorizează implementarea strategiei; 

 redactează rapoarte anuale privind stadiul implementării strategiei; 

 propune revizuiri anuale ale programelor propuse în vederea actualizării acestora în concordanță cu 

modificări ale legislației, programelor de finanțare, alte cauze externe. 

  Art. 5. Serviciul accesare și coordonare proiecte va elabora planul de lucru aferent elaborării 

strategiilor sectoriale și va asigura cadrul organizatoric corespunzător. 

Art. 6.  Elaborarea strategiilor sectoriale va fi finalizată până la sfârșitul lunii octombrie 2017. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul grupurilor de lucru,  Serviciului accesare și 

coordonare proiecte 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. 224 

Alba Iulia, 16  martie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura simplificată  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul 

Proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată 

în Alba Iulia” – Etapa II 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4889/17 martie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

procedura simplificată  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea 

Museikon în cadrul Proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizeaza o clădire monument 

istoric restaurată în Alba Iulia” – Etapa II; 

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, cu modificările si completările ulterioare; 

     - 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 procedura simplificată,  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul Proiectului 

„MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” 

– Etapa II, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

                                                Alba - România 100             

Membri titulari: 

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

   achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul pentru implementarea Programului     

                                                Alba - România 100        

Violeta Daniela NICA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget- 

    venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare  

    silită 

Angela RUSU           - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice – 

    Serviciul juridic-contencios  

 

  Membri de rezervă:  

Anamaria POPA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

   achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice -  

  Serviciul juridic-contencios  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică:  

Prefectului Judeţului Alba, membrilor comisiei,  Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridice şi relaţii 

publice,  Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor,  Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - Romania 100 şi Biroului resurse umane   din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                       Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   

Nr. 226 

Alba Iulia, 17  martie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor de coordonare a activităţilor  

unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere necesitatea eficientizării şi optimizării activităţii compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum şi a activităţilor prestate prin intermediul 

serviciilor publice şi de utilitate publică din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 Ţinând cont prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 28 iulie 2016 privind aprobarea reorganizării 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 102 din 21 iunie 2016 privind alegerea vicepreședinților 

Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32 din 26 ianuarie 2017 privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 6 lit. a, art. 104 alin. 7, art. 113 alin. 3 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 şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. (1) Deleg domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI exercitarea atribuţiilor de coordonare a 

următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Direcţia gestionarea patrimoniului; 

Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism;  

  (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 104 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, deleg domnului 

vicepreşedinte Alin Florin CUCUI, exercitarea atribuţiilor privind coordonarea următoarelor servicii publice 

şi de utilitate publică de interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Alba: 

  Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; 

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia. 

(3) Deleg domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI exercitarea următoarelor atribuţii de 

coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea activităţilor premergătoare încheierii contractelor de management pentru instituţiile de 

cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 - urmărirea realizării obiectivelor cuprinse în contractele de management ale managerilor instituţiilor 

de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 - coordonarea activităţilor din cadrul Unității pentru monitorizare a serviciilor comunitare de utilități 

publice și urmărirea implementării derulării programelor de finanţare de infrastructură la nivel judeţean; 

 - asigurarea îndeplinirii măsurilor pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor judeţene în caz 

de calamităţi şi fenomene meteo periculoase;  

 - coordonarea activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Alba. 

 Art. 2. (1) Deleg domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA exercitarea atribuţiilor de coordonare a 

următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Direcţia dezvoltare şi bugete.   

  (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 104 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, deleg domnului 

vicepreşedinte DUMITRU FULEA, exercitarea atribuţiilor privind coordonarea următoarelor servicii publice 

şi de utilitate publică de interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Alba: 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

  Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba; 

Serviciul Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba. 

  (3) Deleg domnului vicepreşedinte DUMITRU FULEA exercitarea următoarelor atribuţii de 

coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 
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 - coordonarea și urmărirea derulării  programelor guvernamentale de finanţare a lucrărilor de 

infrastructură de interes judeţean; 

 - coordonarea activităţilor  de monitorizare și evaluare a executării contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor de utilitate publică; 

 - coordonarea activităţii desfăşurată de Compartimentul strategii, programe, agenţi economici în ceea 

ce priveşte urmărirea și efectuarea de analize economico-financiare la agenţii economici din subordinea 

consiliului judeţean și propunerea de măsuri care să ducă la eficientizarea acestora. 

 Art. 3. (1) Deleg domnului secretar al judeţului Vasile BUMBU exercitarea atribuţiilor de coordonare 

a următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

  Direcţia juridică şi relaţii publice; 

  Serviciul administrativ; 

  Compartimentele:  

- Autoritatea teritorială de ordine publică, documente clasificate, monitorizare situații 

de urgență; 

- Registratură, arhivă, monitorul oficial al județului; 

- Autoritatea județeană de transport; 

- Unități de asistență medicală, socială, învățământ special; 

- Compartimentul Sistem de control managerial. 

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 104 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, deleg domnului secretar 

al judeţului Vasile BUMBU exercitarea atribuţiilor privind coordonarea următoarelor servicii publice de 

interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Alba: 

  Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

  Direcţia Generală de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Alba 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

(3) Deleg domnului secretar al judeţului Vasile BUMBU exercitarea următoarelor atribuţii de 

coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea și asigurarea implementării sistemului de management al calităţii în cadrul Consiliului 

Judeţean Alba; 

 - monitorizarea, coordonarea şi luarea măsurilor necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului de control intern/managerial; 

 - coordonarea unităţilor de învățământ special şi claselor de învățământ special finanţate prin bugetul 

propriu al Județului Alba, precum şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - coordonează ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentului de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum si a altor persoane aflate 

in nevoie.  

 Art. 4. Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii, prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba  nr. 25/26 ianuarie 2017 privind delegarea exercitării atribuţiilor de coordonare a activităţilor 

unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; domnului vicepreşedinte Alin Florin 

Cucui; domnului vicepreşedinte Dumitru Fulea; domnului  secretar al judeţului  Vasile Bumbu; direcţiilor, 

serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; societăţilor şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Alba. 

 

             Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 17 martie  2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui,  

în perioada 29 martie – 2 aprilie 2017 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- adresa prin care Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, este invitat să 

participe la Conferinţa Internaţională „Securitatea Oraşelor Istorice”, care va avea loc la Split în Croația 

(înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3765/2 martie 2017); 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 225/17 martie 2017 cu privire la aprobarea 

deplasării și participării reprezentanţilor Judeţului Alba la Conferinţa Internaţională „Securitatea Oraşelor 

Istorice”, care va avea loc la Split în Croația; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 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 şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  

În perioada 29 martie – 2 aprilie 2017 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului vicepreşedinte Alin Florin 

Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din cadrul aparatului propriu 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 

PREŞEDINTE     

                                        

DISPOZIŢIE 

privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local al Județului 

Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2017  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 5211/22 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba privind propunerea de repartizare pe trimestre a veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare ale bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor 

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

venituri  proprii, pe anul 2017;  

Luând în considerare: 

- adresa nr. ABG_STZ-3752/23 februarie 2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba 

privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugata și cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul 

anului 2017 și estimările pe anii 2018-2020;  

- adresa nr. ABG_STZ-5240/13 februarie 2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba 

privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, pe 

anul 2017; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne,  

a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2017;  

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 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. Se aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local al 

Județului Alba, bugetului creditelor interne,  bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

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

Art. 2 Anexele nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/2017 cuprind 

repartizarea pe trimestre pe anul 2017 conform art. 1 și estimările pe anii 2018-2020 și constituie părți 

integrante ale prezentei dispoziții. 

Art. 3. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba;  Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba 

Iulia, Ordonatorilor terțiari de credite în extras și direcţiilor 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, 23 martie  2017 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Regulamentului de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea funcţiei 

de manager, persoană  fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi  la  Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 4913/20 martie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la modificarea 

Regulamentului de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană  

fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

- art. 177 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană 

fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii; 

 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 Regulamentul de  organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

manager, persoană  fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi la Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud - unităţi sanitare aflată în subordinea Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura și conținutul 

prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Regulamentul de  organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

manager, persoană  fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 594/16 decembrie 2016 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Consiliului de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridice şi relaţii publice, 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 231 

Alba Iulia, 24 martie 2017 
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 Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului  

                   Județean Alba nr. 231/24 martie 2017   

 

REGULAMENT 

de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

 

CAPITOLUL  I  Dispoziţii generale 

 

   Art. 1. (1) Ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud – unităţi sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba, denumite în 

continuare „spital”, se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele 

condiţii: 

   a.) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

   b.) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; 

   c.) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de 

Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau 

doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior 

acreditată, potrivit legii; 

   d.) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; 

   e.) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea; 

   f.) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 

   g.) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. 

               (2) Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia şi la Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud se organizează de către consiliul de administraţie al 

spitalului respectiv, cu respectarea prezentului regulament. 

    (3) Nu pot candida la concursul de ocupare a funcţiei de manager membrii consiliului de 

administraţie al spitalului care organizează concursul. 

   Art. 2. Consiliul de administraţie al spitalului adoptă o decizie privind componenţa comisiei de concurs 

şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită de depunere a 

dosarelor de înscriere la concurs. 

   Art. 3. (1) Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează: 

   a.) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă 

eliminatorie; 

   b.) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management. 

    (2) În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de 

concurs, candidaţii sunt declaraţi admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susţinere publică şi de 

evaluare a proiectului de management doar candidaţii declaraţi admişi. 

   Art. 4. (1) Punctajul maxim aferent probei de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de 

management este de 10 puncte, corespunzător notei 10,00. 

    (2) Nota finală minimă de promovare a concursului este 7,00. 

    (3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte, în ordine descrescătoare, clasificarea 

candidaţilor care au promovat concursul. 

    (4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului 

pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului pentru care a concurat. 

   Art. 5. (1) Consiliul de administraţie al spitalului afişează la sediul spitalului şi publică pe pagina de 

internet a spitalului, pe portalul posturi.gov.ro și pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Alba și publică în 

presa locală, anunţul de concurs, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de  data-limită de depunere a 

dosarelor de înscriere la concurs. 

    (2) Anunţul de concurs cuprinde: 

   a.) denumirea funcţiei scoase la concurs; 

   b.) locul şi perioada de desfăşurare a concursului, inclusiv ziua şi ora la care se va desfăşura proba 

constând în susţinerea publică a proiectului de management; 

   c.) locul şi perioada de înscriere; 

   d.) conţinutul dosarului de înscriere; 

   e.) data şi ora la care candidaţii interesaţi pot vizita spitalul; 

   f.) adresa de e-mail la care orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea 

publică a proiectului de management şi poate propune întrebări pentru candidaţi în legătură cu proiectul de 

management; 

         g.) termenul-limită până la care pot fi transmise solicitările de participare şi eventuale întrebări. 
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    (3) Bibliografia conţinând legislaţia specifică activităţii spitalului şi lucrările de specialitate în 

domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul căreia pot fi adresate întrebări cu ocazia 

susţinerii publice a proiectului de management se stabileşte de către comisia de concurs şi se publică împreună 

cu anunţul de concurs. Comisia de concurs va asigura punerea la dispoziţia candidaţilor a bibliografiei 

constând în lucrări de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar în format 

electronic pentru a permite accesul tuturor candidaţilor la aceste materiale bibliografice. 

          (4) Anunţul de concurs postat pe site-ul spitalului şi pe site-ul Consiliului Judeţean Alba 

cuprinde pe lângă cele prevăzute la alin. 2 şi alin. 3, următoarele: 

 a.) structura normată pe paturi, aflate în vigoare; 

 b.) statul de funcţii şi organigrama, aflate în vigoare; 

 c.) regulamentul de organizare şi funcţionare; 

 d.) regulamentul intern; 

 e.) bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; 

 f.) situaţia financiară pentru anul/semestrul anterior organizării concursului; 

 g.) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul/semestrul anterior organizării concursului; 

 h.) dotarea cu aparatură a spitalului existentă  anul/semestrul anterior organizării concursului; 

 i.) indicatorii de performanţă ai managerului spitalului pentru anul/semestrul anterior organizării 

concursului. 

CAPITOLUL II Organizarea concursului pentru ocuparea  

funcţiei de manager persoană fizică 

   Art. 6. (1) Comisia de concurs este formată din preşedinte, 2 membri şi un secretar, numiţi de către 

consiliul de administraţie al spitalului. Secretarul este numit din cadrul membrilor consiliului de administraţie 

şi nu are drept de vot şi notare a candidaţilor. 

    (2) Preşedintele comisiei de concurs este preşedintele consiliului de administraţie al spitalului. 

Ceilalţi 2 membri cu drept de vot şi notare din cadrul comisiei de concurs sunt numiţi de către consiliul de 

administraţie dintre persoane din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, având experienţă de 

minimum 3 ani ca manager de spital sau având calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea 

management sau sănătate publică şi management. 

    (3) Reprezentantul ales al asociaţiilor de pacienţi din cadrul consiliului de etică al spitalului 

unde se organizează concursul are calitatea de observator fără drept de vot şi notare în cadrul comisiei de 

concurs, însă are dreptul de a adresa întrebări candidaţilor. 

    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din preşedinte, 2 membri şi un secretar. 

Secretarul nu are drept de vot. 

    (5) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este un membru al consiliului de 

administraţie al spitalului. Ceilalţi 2 membri sunt persoane având experienţă de minimum 3 ani ca manager de 

spital sau având calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea management sau sănătate publică şi 

management. 

    (6) Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor 

persoanele care au soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor sau aflate în 

raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi. 

    (7) În termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de înscriere la concurs, fiecare dintre 

membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor va da o declaraţie de imparţialitate 

din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. 6 raportat la candidaţii înscrişi la 

concurs, precum şi o declaraţie de confidenţialitate. 

   Art. 7. (1) Consiliul de administraţie al spitalului pune la dispoziţia comisiei de concurs mijloacele 

birotice necesare desfăşurării concursului, ia măsurile necesare asigurării securităţii informaţiilor pe toată 

perioada acestuia şi asigură buna desfăşurare a probei constând în susţinerea publică a proiectului de 

management, prin intermediul personalului de pază şi protecţie al spitalului. 

    (2) Membrii comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalităţii şi 

corectitudinii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea 

conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie. 

    (3) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţii suplimentare pentru membrii comisiei 

de concurs, dacă apreciază ca fiind necesare pentru o mai bună desfăşurare a concursului. 

   Art. 8. Comisia de concurs are în principal următoarele atribuţii: 

   a.) stabilirea bibliografiei de concurs conform prevederilor art. 5 alin. 3; 

   b.) analizarea şi verificarea dosarelor de înscriere a candidaţilor; 

   c.) întocmirea listei candidaţilor admişi pentru a participa la concurs; 

   d.) instruirea candidaţilor înainte de începerea probei de evaluare privind regulile desfăşurării 

concursului; 

   e.) organizarea probei de evaluare constând în susţinerea publică şi evaluarea proiectului de 

management; 
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   f.) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probei de evaluare şi pentru 

finalizarea concursului, inclusiv planul întrebărilor urmând a fi adresate; 

   g.) publicarea proiectelor de management ale candidaţilor pe pagina de internet a spitalului cu cel puţin 

5 zile înainte de data susţinerii publice conform art. 13 alin. 6, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter 

personal ale candidaţilor, conform legii; 

   h.) evaluarea şi notarea candidaţilor; 

   i.) stabilirea clasificării candidaţilor în funcţie de notele obţinute; 

   j.) transmiterea în scris către departamentul de resurse umane a spitalului, prin intermediul secretarului 

comisiei, a rezultatelor concursului, pentru a fi afişate la sediul spitalului şi publicate pe pagina de internet a 

spitalului şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Alba; 

   k.) înregistrarea contestaţiilor candidaţilor şi predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei 

desemnate pentru soluţionarea contestaţiilor; 

   l.) dacă este cazul, punerea la dispoziţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor a tuturor documentelor 

necesare în vederea analizării şi soluţionării acestora; 

   m.) înaintarea rezultatelor finale ale concursului către consiliul de administraţie. 

   Art. 9. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în principal următoarele atribuţii: 

   a.) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul verificării dosarelor 

candidaţilor; 

   b.) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea probei constând în susţinerea 

publică şi evaluarea proiectului de management; 

   c.) transmite rezultatele contestaţiilor, prin intermediul secretarului comisiei de concurs, către 

departamentul de resurse umane a spitalului, pentru a fi comunicate candidaţilor. 

    (2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunoştinţa 

contestatarului prin afişare la sediul spitalului şi prin publicare pe pagina de internet a spitalului, în termen de 

maximum 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor. 

    (3) Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ, în condiţiile legii. 

   Art. 10. Secretarul fiecărei comisii are, în principal, următoarele atribuţii: 

   a.) urmăreşte respectarea normelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului; 

   b.) redactează şi semnează întreaga documentaţie privind activitatea specifică a comisiei din care face 

parte, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei şedinţe de lucru a comisiei; 

   c.) întocmeşte lista de participare a persoanelor interesate la susţinerea publică a proiectului de 

management; 

   d.) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare bunei desfăşurări a concursului. 

CAPITOLUL  III  Înscrierea candidaţilor 

   Art. 11. Înscrierea candidaţilor se face la sediul spitalului unde se organizează concursul până la data-

limită stabilită în anunţul de concurs. 

   Art. 12. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente: 

   a.) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să 

candideze; 

   b.) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate; 

   c.) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente; 

   d.) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de 

perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. 1 lit. c ori a diplomei de masterat 

sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ 

superior acreditată, potrivit legii; 

   e.) curriculum vitae; 

   f.) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată 

pentru conformitate a carnetului de muncă; 

   g.) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru 

obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind 

cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   h.) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 

   i.) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 

   j.) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a 

schimbat numele, după caz; 

   k.) proiectul de management realizat de candidat; 

   l.) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat 

integral de către candidat; 
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   m.) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia 

competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat; 

   n.) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele 

depuse la dosarul de înscriere. 

   Art. 13. (1) În termen de 3 zile calendaristice de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs 

verifică dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul „admis” sau „respins” şi face publice 

rezultatele verificării dosarelor. 

    (2) Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afişează la sediul spitalului public care 

organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager şi concomitent se publică pe pagina de internet a 

acestuia şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Alba. 

    (3) Candidaţii pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data publicării 

rezultatelor. 

    (4) Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de 

ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. 

    (5) Concursul este continuat numai de candidaţii declaraţi „admis”, după soluţionarea 

contestaţiilor în condiţiile alin. 4. 

    (6) Cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data desfăşurării probei constând în susţinerea 

publică a proiectului de management, comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de internet a 

spitalului proiectele de management depuse de toţi candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării probei de 

verificare a dosarelor de înscriere, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ale candidaţilor, 

conform legii. 

CAPITOLUL  IV  Desfăşurarea concursului 

   Art. 14. (1) Susţinerea publică a proiectului de management de către candidaţi va avea loc la data 

prevăzută în anunţul de concurs, dar nu mai târziu de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de 

înscriere la concurs. 

    (2) Proiectul de management trebuie să evidenţieze modul în care candidatul analizează şi 

propune soluţii de rezolvare a temei de concurs. 

    (3) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management face referire la spitalul pentru 

care candidează şi problemele concrete ale acestuia. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie 

să fie accesibile candidaţilor şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

    (4) La cererea candidaţilor, spitalul care organizează concursul de ocupare a funcţiei de 

manager are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, pe lângă cele 

prevăzute la art. 5 alin. 4, orice alte documente sau informații necesare în vederea întocmirii proiectului de 

management, cu excepţia acelor informaţii sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii. 

    (5) La data şi ora prevăzute în anunţul de concurs, candidaţii interesaţi vor putea efectua o 

vizită în cadrul spitalului sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la 

problemele de la faţa locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal şi nediscriminatoriu al tuturor 

candidaţilor. 

   Art. 15. (1) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 

teme, care va fi adaptată la problemele spitalului care organizează concursul: 

   a.) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului; 

   b.) siguranţa şi satisfacţia pacientului; 

   c.) managementul calităţii serviciilor medicale; 

   d.) managementul resurselor umane; 

   e.) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului. 

    (2) Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de 

maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la 

un rând. 

   Art. 16. (1) Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în şedinţă 

publică, la data şi locaţia indicate în anunţul de concurs. 

    (2) Susţinerea publică a proiectului de management de către candidaţi se va efectua în ordine 

alfabetică. La susţinerea publică a proiectului de management de către un candidat nu au dreptul să asiste 

ceilalţi candidaţi. 

    (3) La susţinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice 

persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa menţionată în 

anunţul de concurs, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate, iar intenţia de participare a fost 

confirmată de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de 

management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de 

maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. 

    (4) În vederea desfăşurării în condiţii optime a probei de concurs, consiliul de administraţie va 

pune la dispoziţie pentru susţinerea publică a proiectelor de management o sală adecvată la nivelul spitalului în 
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raport cu numărul de candidaţi şi de persoane participante la susţinerea publică. Sala pusă la dispoziţie va 

trebui să permită participarea la susţinerea publică a proiectului de management a persoanelor care şi-au 

manifestat intenţia de participare conform alin. 3, în limita capacităţii sălilor disponibile la nivelul spitalului, 

precum şi înregistrarea audiovideo a probei. 

    (5) În baza e-mailurilor primite, secretarul comisiei de concurs va întocmi o listă de participare 

la susţinerea publică a proiectului de management. Accesul în sala unde are loc susţinerea va fi limitat la 

persoanele a căror intenţie de participare a fost confirmată de comisia de concurs conform alin. 3 şi îşi 

dovedesc identitatea. 

    (6) Persoanele care iau parte la susţinerea proiectului de management sunt obligate să aibă o 

purtare cuviincioasă și nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic 

modul de derulare a interviului. Preşedintele comisiei de concurs poate să decidă îndepărtarea din sală de către 

personalul de pază şi protecţie al spitalului a persoanelor care tulbură buna desfăşurare a concursului. 

   Art. 17. (1) În cadrul susţinerii proiectului de management, candidatul va prezenta, mai întâi, pe durata 

de maximum 20 de minute, proiectul de management întocmit şi apoi va răspunde întrebărilor din partea 

membrilor comisiei de concurs şi întrebărilor transmise din partea persoanelor conform alin. 6. 

    (2) Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru răspunsul la întrebări pentru fiecare candidat. 

Această durată poate fi suplimentată de preşedintele comisiei de concurs în cazul în care sunt necesare 

întrebări sau lămuriri suplimentare din partea candidaţilor, cu respectarea principiului tratamentului egal şi 

nediscriminatoriu al candidaţilor, dar nu mai mult de 15 minute. În măsura în care există, 3 dintre întrebări 

provin din partea oricărei persoane, cu respectarea prevederilor alin. 6, 8 şi 9, iar restul întrebărilor din partea 

membrilor comisiei de concurs. 

    (3) Comisia de concurs va adresa suficiente întrebări fiecărui candidat pentru a permite 

evaluarea proiectului de management conform modelului-cadru de grilă generală de evaluare, prevăzut în 

anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament, şi a abilităţilor manageriale conform fişei de 

evaluare a abilităţilor manageriale, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul 

regulament. 

    (4) Membrii comisiei de concurs pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări: 

   a.) întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat (de exemplu: Ce puteţi 

să spuneţi despre ......?); 

   b.) întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi 

condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?); 

   c.) întrebări tip studiu de caz - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite 

situaţii sau evenimente posibile la nivelul spitalului (de exemplu: În caz în care nu aveţi personal suficient 

pentru un anumit compartiment, ce alternative de rezolvare a problemei personalului aveţi?); 

   d.) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la 

subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că .........). 

    (5) Comisia de concurs va putea adresa întrebări din bibliografia publicată împreună cu 

anunţul de concurs conţinând legislaţie specifică activităţii spitalului public şi lucrări de specialitate în 

domeniul managementului sau managementului sanitar. Candidaţii au dreptul să deţină asupra lor sursele 

bibliografice şi să le consulte în vederea fundamentării răspunsurilor la întrebări. 

    (6) Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi 

este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management şi să nu fie 

o întrebare din categoria celor prevăzute la alin. 7. 

    (7) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea 

sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială. 

    (8) Întrebările prevăzute la alin. 6 vor fi adresate prin e-mail, la adresa prevăzută în anunţul de 

concurs, cu cel puţin 24 de ore înainte de data prevăzută pentru susţinerea publică a proiectului de 

management. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfăşoară proba de 

concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs. 

    (9) În cazul în care există mai mult de 3 întrebări din partea persoanelor interesate pentru 

acelaşi candidat, cele 3 întrebări vor fi trase la sorţi dintre întrebările transmise prin e-mail conform alin. 8. 

Comisia de concurs va lua în considerare doar întrebările din partea persoanelor interesate care respectă 

condiţiile de la alin. 7. 

    (10) În cazul în care nu există întrebări din partea persoanelor interesate, toate întrebările vor 

proveni de la membrii comisiei de concurs. 

   Art. 18. (1) Întrebările şi răspunsurile în legătură cu susţinerea proiectului de management se 

consemnează în scris prin grija secretarului comisiei de concurs şi se semnează de către membrii comisiei şi de 

către candidat.  

                          (2) Proba constând în susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management se 

înregistrează audiovideo, iar fişierele rezultate se înregistrează pe suport DVD, care se arhivează împreună cu 

documentele concursului. 
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   Art. 19. După finalizarea probei, fiecare membru al comisiei de concurs predă preşedintelui comisiei 

fişa privind evaluarea abilităţilor manageriale, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la 

prezentul regulament. 

   Art. 20. (1) În urma susţinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota 

finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management şi nota privind 

evaluarea abilităţilor manageriale ale candidatului. 

    (2) Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de 

concurs. 

    (3) Nota privind evaluarea proiectului de management se acordă în baza aplicării modelului-

cadru al grilei generale de evaluare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cu privire la conţinutul 

proiectului de management şi susţinerea publică a acestuia. Modelul-cadru al grilei generale de evaluare a 

proiectului de management poate fi adaptat de către comisia de concurs. 

    (4) Nota privind evaluarea abilităţilor manageriale ale candidatului se stabileşte în baza 

completării fişei privind evaluarea abilităţilor manageriale. 

    (5) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după nota acordată pentru evaluarea 

proiectului de management, iar la menţinerea egalităţii, după experienţa managerială, aşa cum rezultă din 

curriculum vitae. 

  Art. 21. (1) Rezultatele în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea 

proiectului de management se afişează la sediul spitalului care organizează concursul de ocupare a funcţiei de 

manager şi se publică concomitent pe pagina de internet a spitalului şi a Consiliului Judeţean Alba, în termen 

de 24 de ore de la finalizarea probei. 

    (2) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatele în termen de 24 de ore de la data publicării 

rezultatelor. 

    (3) Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de 

ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. 

    (4) Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul spitalului şi se publică concomitent 

pe pagina de internet a spitalului şi a Consiliului Judeţean Alba, după finalizarea perioadei de contestaţii sau, 

după caz, după soluţionarea contestaţiilor. 

CAPITOLUL V   Dispoziţii finale 

   Art. 22. (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului sau, după caz, de la rezolvarea 

contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs înaintează consiliului de administraţie al spitalului procesul-

verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină de către toţi membrii comisiei de concurs. 

      (2) Consiliul de administraţie al spitalului înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

procesul-verbal cu rezultatele concursului, în vederea emiterii dispoziţiei de numire în funcţie pentru persoana 

desemnată câştigătoare. 

   Art. 23. (1) Termenele prevăzute în prezenta hotărâre se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua 

când au început şi ziua când s-au sfârşit. 

  (2) Termenele stabilite pe ore se calculează începând de la ora afişării. 

  (3) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe 

în prima zi de lucru următoare. 

  (4) Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi 

până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 

   Art. 24. (1) Numirea în funcţia de manager al spitalului public se face prin dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Managerul numit în condiţiile alin. 1 încheie contract de management cu autoritatea 

publică judeţeană prin Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, potrivit legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, 

în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Art. 25. Dosarele de înscriere la concurs, lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele 

întocmite în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţia de manager, inclusiv 

înregistrarea sau consemnarea întrebărilor şi răspunsurilor aferente susţinerii proiectului de management, se 

păstrează de către spitalul public care a organizat concursul, potrivit legii.  

 

                Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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 ANEXA nr.  1 

  la Regulamentul de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, 

persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

 

Model-cadru de grilă generală de evaluare 

a proiectului de management 

 

  1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1 p 

  2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) - 2 p 

  3. Identificarea problemelor critice - 0,5 p 

  4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute - 0,5 p 

  5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare 

identificate - 6 p 

  a) Scop - 1 p 

  b) Obiective - 1 p 

  c) Activităţi - 1 p 

  - definire (0,25 p) 

  - încadrare în timp - grafic Gantt (0,25 p) 

  - resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,25 p) 

  - responsabilităţi (0,25 p) 

  d) Rezultate aşteptate - 1 p 

  e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 1 p 

  f) Cunoaşterea legislaţiei relevante - 1 p 

 

 

ANEXA nr.  2 

  la Regulamentul de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, 

persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Unitatea sanitară ................... 

Comisia de concurs 

 

      FIŞA PRIVIND EVALUAREA ABILITĂŢILOR MANAGERIALE 

  Candidat: nume, prenume ................................... 

 

 
 

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │1. Aptitudini de comunicare                                               │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Excelente (10-9,50)                                                     │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Foarte bune (9,49-9,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Acceptabile (8,99-7,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Minime (6,99-5,00)                                                      │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Insuficiente (4,99-1,00)                                                │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │2. Capacitatea de analiză, sinteză, strategie şi planificare              │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Excelentă (10-9,50)                                                     │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Foarte bună (9,49-9,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Acceptabilă (8,99-7,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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 │- Minimă (6,99-5,00)                                                      │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Insuficientă (4,99-1,00)                                                │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │3. Abilităţi/Experienţă în gestionarea resurselor umane                   │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Excelentă (10-9,50)                                                     │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Foarte bună (9,49-9,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Acceptabilă (8,99-7,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Minimă (6,99-5,00)                                                      │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Insuficientă (4,99-1,00)                                                │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │4. Aptitudini de gestionarea a conflictelor şi a situaţiilor de criză     │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Excelente (10-9,50)                                                     │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Foarte bune (9,49-9,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Acceptabile (8,99-7,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Minime (6,99-5,00)                                                      │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Insuficiente (4,99-1,00)                                                │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │5. Cunoaşterea şi capacitatea de a pune în practică legislaţia relevantă  │ 

 │în domeniul sanitar                                                       │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Excelentă (10-9,50)                                                     │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Foarte bună (9,49-9,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Acceptabilă (8,99-7,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Minimă (6,99-5,00)                                                      │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Insuficientă (4,99-1,00)                                                │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │6. Alte aptitudini şi abilităţi manageriale                               │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Excelente (10-9,50)                                                     │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Foarte bune (9,49-9,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Acceptabile (8,99-7,00)                                                 │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Minime (6,99-5,00)                                                      │ 

 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │- Insuficiente (4,99-1,00)                                                │ 

 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

    Nota obţinută*): ................... 

    Evaluator (membrul comisiei de concurs), 

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

    Semnătura .................................. 

    Data ....................................... 

 

  * Se trece nota, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 6 

indicatori evaluaţi. 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura simplificată  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări pentru clădirea Museikon  în cadrul 

Proiectului „MUSEIKON.  Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată 

în Alba Iulia”» - Etapa I (reluată) 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 5457/24 martie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

procedura simplificată  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări pentru clădirea Museikon  

în cadrul proiectului „MUSEIKON.  Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”» - Etapa I (reluată); 

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 procedura simplificată  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul Proiectului 

„MUSEIKON.  Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 

Iulia”» - Etapa I (reluată), în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

                                                Alba - România 100             

Membri titulari: 

Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul pentru implementarea Programului     

                                                Alba - România 100        

Anamaria POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

   achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Angela RUSU           - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice – 

    Serviciul juridic-contencios  

Violeta Daniela NICA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget- 

    venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare  

    silită 

   Membri de rezervă:  

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

   achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Maria Romana RUSU  - șef serviciu,  Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic-contencios  

       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, Serviciului pentru implementarea programului Alba - Romania 100, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.    

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 233 

Alba Iulia, 24 martie  2017   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii din gestiunea Serviciului Public „Salvamont” Alba, la data de  

31 martie 2017, stabilirea atribuţiilor comisiilor şi a modului de efectuare a inventarierii 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 5547 /24 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 privind 

aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba; 

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. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor 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 Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii din gestiunea Serviciului Public „Salvamont” Alba, după cum urmează: 

1. Comisia de inventariere a activelor fixe corporale şi necorporale, a obiectelor de inventar şi 

materialelor din gestiunea Serviciului Public „Salvamont” Alba: 

Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Andrei Valentin SUSA   - salvator montan Serviciul Public Județean Salvamont Alba 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului – Serviciul 

administrarea domeniului public și privat - Compartimentul administrarea 

terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

2.    Comisia de inventariere a soldurilor conturilor contabile: 

Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget- 

 venituri - Compartimentul buget 

Maria DAMIAN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

 contabilitate-financiar 

Eugen Dobra - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

 contabilitate-financiar, 

Art. 2. Comisiile de inventariere au următoarele atribuţii principale: 

- înainte de începerea operaţiunii de inventariere preiau de la gestionarul răspunzător de gestiunea 

bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare; dacă are 

în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente; are plusuri sau minusuri în 

gestiune, are bunuri nerecepţionate sau care trebuie livrate, pentru care s-au întocmit documentele aferente; a 

primit sau eliberat bunuri fără documente legale; etc. şi pe care a menţionat numărul şi data ultimului 

document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune; 

- efectuează numărarea, cântărirea, măsurarea sau determinarea cantităţilor faptice a bunurilor; 

- întocmesc listele de inventariere cuprinzând bunurile inventariate (utilizând modelul prevăzut în 

anexa nr. 3 a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile); 

- semnează alături de gestionarul bunurilor inventariate listele de inventariere, 



 

258 

- întocmesc, semnează şi prezintă Compartimentului Contabilitate – Financiar procesele verbale 

cuprinzând rezultatele inventarierii efectuate, până cel târziu în data de 5 Aprilie 2017; 

- participă alături de compartimentul financiar contabil la definitivarea situaţiei comparative. 

Art. 3. Procesele verbale întocmite de comisiile de inventariere vor cuprinde următoarele elemente: 

- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 

- numărul şi data dispoziţiei de constituire a comisiei de inventariere; 

- gestiunea inventariată; 

- data începerii şi terminării operaţiunilor de inventariere; 

- rezultatele inventarierii; 

- concluziile şi propunerile comisiei dacă este cazul cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor 

constatate, a persoanelor vinovate, precum şi propunerile de măsuri în legătură cu acestea; 

- propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi 

declasare sau casare a unor stocuri; 

- constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, 

precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 

Art. 4. (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare după caz. 

(2) Bunurile din domeniul public al Judeţului Alba, date în administrare, concesionate sau închiriate, 

se inventariază şi se înscriu în liste de inventariere distincte. 

(3) Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei şi apartenenţei 

acestora la Judeţul Alba, respectiv Serviciul public Salvamont Alba, iar în cazul brevetelor, licenţelor, mărcilor 

de fabrică şi a altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenței acestora pe baza titlurilor de 

proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale. 

(4) Terenurile se inventariază pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate. Clădirile se 

inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic. 

(5) În listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale aflate în curs de execuţie se 

menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului și valoarea 

determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă (devize), precum şi în 

funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. 

(6) Investiţiile terminate cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale se 

înscriu în liste de inventariere separate. 

(7) Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate, a celor de reparaţii ale clădirilor, instalaţiilor, 

maşinilor, se consemnează în liste de inventariere separate în care se indică denumirea obiectivului supus 

modernizării sau reparaţiei şi valoarea determinată potrivit costului de deviz şi celui efectiv al lucrărilor 

executate. 

 (8) Bunurile existente în gestiunea Serviciului Public Salvamont Alba şi aparţinând altor entităţi 

(închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare, în custodie, etc.) se inventariază şi se înscriu în liste de 

inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu privire la 

numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii utile. 

Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit şi persoanei fizice sau juridice, 

române sau străine, după caz, căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 

terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 

zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere. 

(9) Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor 

soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul 

soldurilor acestor conturi, potrivit ‚,Extrasului de cont” sau a punctajelor reciproce scrise. 

(10) Disponibilităţile băneşti din casieria entităţii se inventariază după înregistrarea tuturor 

operaţiunilor de încasări şi plăţi la data de 31 martie 2017, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu 

monetarul şi cu cele din contabilitate. Cecurile, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile precum şi alte 

valori aflate în casierie se inventariază în conformitate cu prevederile legale. 

(11) Disponibilităţile aflate în Trezoreria Municipiului Alba Iulia sau unităţi bancare, după caz, se 

inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea 

unităţii. 

(12) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a tichetelor cadou, a bonurilor cantităţi fixe, 

şi alte asemenea se face la valoarea lor nominală. Pentru bunurile de această natură, constatate fără utilitate 

(expirate, deteriorate), se întocmesc liste de inventariere distincte. 

(13) Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu ocazia 

inventarierii, se verifică realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi se fac cereri de 

confirmare, care se vor ataşa la listele respective după primirea confirmării. 

 (14) Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de două  

sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri. 
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(15) Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se 

întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri. 

(16) Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi 

valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De 

asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În acest caz, 

comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona la 

sfârşitul listelor de inventariere. 

Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele şi membrii comisiei de 

inventariere, precum şi de gestionar. 

Art. 7. Se va utiliza metoda inventarului permanent, contabilitatea analitică a stocurilor fiind 

organizată după metoda cantitativ-valorică. 

 Art. 8. Perioada de desfăşurare a inventarierii este 28 – 31 martie 2017.  

 Art. 9. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în 

listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate. 

 Art. 10. Rezultatele inventarierii se înregistrează în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 3 

zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către Preşedintele Consiliului Judeţean 

Alba.   

Art. 11. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din procedura privind modul de 

efectuare a inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Alba, precum şi cu dispoziţiile legale în 

domeniu. 

  

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Serviciului Public ,,Salvamont” Alba, persoanelor nominalizate, Direcției juridice 

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

Consiliului Județean Alba. 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

Nr.  234 

Alba Iulia,  27 martie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  prin procedura simplificată 

proprie  a  contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de supraveghere a sănătăţii 

lucrătorilor 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 5620/27 martie 2017  al  Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

procedura simplificată  proprie  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de supraveghere 

a sănătăţii lucrătorilor; 

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. 101 alin. 2 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; 

 - Procedura  simplificată proprie privind achiziţia publică de servicii sociale şi alte servicii 

specifice prevazute în anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  COD: P.O. 02-8-02 – rev 1; 

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 procedura simplificată 

proprie a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor, 

în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Ioana Silvia MATEI   - consilier superior, Biroul resurse umane 

Membri titulari: 

Maria Romana RUSU   - șef serviciu,  Direcţia juridică şi relaţii publice - 

     Serviciul juridic-contencios  

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziții publice și monitorizarea implementării  

    contractelor  

Membru de rezervă :  

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

buget- venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri şi 

executare silită 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică:  

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate,  Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridice şi relaţii 

publice,  Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor,  Biroului resurse umane  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr.  235 

Alba Iulia,  27 martie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Grupului de lucru cu atribuții în asigurarea sustenabilităţii rezultatelor 

Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 5595/27 martie 2017 comun, al Direcției amenajarea teritoriului şi urbanism şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cu privire la 

constituirea Grupului de lucru cu atribuții în asigurarea sustenabilităţii rezultatelor Proiectului „Managementul 

integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

Luând în considerare prevederile: 

- contractului de finanţare nr. 129096/4 mai 2012 pentru finanțarea Proiectului intitulat 

„Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial MEDIU, cu actele adiţionale de modificare 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea angajamentului 

de asumare a sustenabilităţii rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea acestuia; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 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. Aprob constituirea grupului de lucru din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa prioritară 4 - 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de management pentru Protecţia Naturii”, după cum urmează: 

Coordonatori grup de lucru:  Voichița Maria COMAN – arhitect şef, al județului Alba 

Dan Mihai POPESCU – consilier, Cabinetul preşedintelui 

Membrii grupului de lucru: 

Andreea Maria SUSA  - inspector de specialitate gradul II, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism - Compartimentul arii protejate 

Bianca BURGHELEA  - inspector de specialitate gradul II, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism - Compartimentul arii protejate 

Nicolae Cristian DUMITRAŞ  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

turism, cultură, tineret, sport și învățământ  

Simona Elena LETERNA              - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul   

accesare şi coordonare proiecte - Compartimentul monitorizare şi 

sustenabilitate proiecte 

Sorin Vladimir LEAHU        - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi  

Urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, 

monitorizare şi control  

Angela RUSU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic-contencios 

Art. 2. În asigurarea sustenabilităţii rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”, alături de membrii grupului de lucru  vor fi cooptați și 

colaboratori din cadrul instituțiilor subordonate, instituții și factori interesați: unități administrativ teritoriale, 

grupuri locale de acțiune, firme, organizații profesionale, alte entităţi. 
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Art. 3. Coordonatorii grupului de lucru vor elabora Planul de lucru pentru asigurarea sustenabilităţii 

rezultatelor proiectului, pe baza căruia fişele de post ale membrilor grupului de lucru vor fi completate în mod 

corespunzător. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul grupului de lucru, Direcției juridice şi relaţii 

publice, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Direcției dezvoltare si bugete, Direcției gestionarea 

patrimoniului, Serviciului accesare și coordonare proiecte și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                               Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

  Nr. 238                                                        

   Alba Iulia, 28 martie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                            

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea 

unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului 

Alba, pe anul 2017 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5669/28 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba privind propunerea de modificare a repartizării pe trimestre  a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi 

capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2017; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. ABG_STZ-5883/23 martie 2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba 

privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne,  a bugetului fondurilor externe 

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

proprii, pe anul 2017;  

Dispoziției nr. 230/23 martie 2017 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare ale bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe 

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

proprii, pe anul 2017;  

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și 

efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului 

Alba, pe anul 2017 şi în consecință, anexele nr. 7a și nr. 15 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

107/2017, precum și anexa nr. 2 a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 230/2017 vor avea 

conținutul actualizat şi constituie părți integrante ale prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba; Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba 

Iulia și direcţiilor din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

     P. PREŞEDINTE,   Avizat pentru legalitate,  

       VICEPREȘEDINTE           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Alin Florin CUCUI                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 240 

Alba Iulia, 29 martie  2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura simplificată  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări pentru clădirea Museikon  în cadrul 

Proiectului „MUSEIKON.  Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată 

în Alba Iulia”»  -  Etapa II - Dotări IT 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 5812/29 martie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

procedura simplificată  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări pentru clădirea Museikon  

în cadrul proiectului „MUSEIKON.  Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”» - Etapa II – Dotări IT; 

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 procedura simplificată  a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul Proiectului 

„MUSEIKON.  Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 

Iulia”» - Etapa II – Dotări IT, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

                                                Alba - România 100             

Membri titulari: 

Ioan POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul pentru implementarea Programului     

                                                Alba - România 100        

Violeta Daniela NICA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget- 

    venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare  

    silită  

Angela RUSU           - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice – 

    Serviciul juridic-contencios  

   Membri de rezervă:  

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  

   achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor  

Maria Romana RUSU  - șef serviciu,  Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic-contencios  

 

       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, Serviciului pentru implementarea programului Alba - Romania 100, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.    

       P. PREŞEDINTE,        Avizat pentru legalitate,  

       VICEPREȘEDINTE           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Alin Florin CUCUI             Vasile BUMBU 
Nr. 241 

Alba Iulia, 29 martie  2017   
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ROMÂNIA         

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor: 

 ,,Procurare, montare și întreținere parapete metalice deformabile elastice de tip semigreu (simple) 

pentru drumurile județene din județul Alba” 

Președintele Consiliului Județean Alba; 

 Analizând referatul nr. 5745 din 29 martie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu  privire la numirea  Comisiei de recepție finală a  

lucrărilor: ,,Procurare, montare și întreținere parapete metalice deformabile elastice de tip semigreu (simple) 

pentru drumurile județene din județul Alba”; 

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; 

- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  activităților 

de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost modificat și 

completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 DISPOZIŢIE 

       Articol unic 

       Numesc Comisia pentru recepția finală a lucrărilor: ,,Procurare, montare și întreținere parapete 

metalice deformabile elastice de tip semigreu (simple) pentru drumurile județene din județul Alba”, în 

următoarea componență:  

Președinte: 

ing. Ioan BODEA  - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

 

Membri titulari: 

ing. Paul Silviu TODORAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

ing. Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației; 

ing. Cecilia POPA                 - consilier superior, Directia gestionarea patrimoniului -   

                                                            Serviciul  administrarea domeniului  public și privat - 

                                                            Compartimentul programe, lucrări, întretinere drumuri. 

  

Membri de rezervă: 

ing. Ioan DĂRĂMUȘ - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

ing. Ioan Sorin MAIER       - consilier superior, Directia gestionarea patrimoniului -   

                                                            Serviciul  administrarea domeniului  public și privat - 

                                                            Compartimentul programe, lucrări, întretinere drumuri. 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

ing. Sebastian POHONȚU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul siguranța circulației. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi 

relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

        P. PREŞEDINTE,        Avizat pentru legalitate,  

       VICEPREȘEDINTE           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Alin Florin CUCUI             Vasile BUMBU 
Nr. 242 

Alba Iulia, 29 martie  2017   
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ORDIN NR. 85 

 

  Prefectul judeţului Alba; 

  Având în vedere prevederile art.22 din Legea nr.340/2004 republicată, privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată,  şi prevederile art. 12 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 

ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, modificările intervenite în conducerile 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale 

organizate în judeţ precum și Referatul nr.4674/72/2017; 

  În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art.27 alin. 1  din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 

 

ORDIN 

 

Art. 1. Se actualizează Colegiul Prefectural al judeţului Alba în următoarea componenţă: 

- d-na. Mihaela Maria Albu, prefectul județului Alba 

- dl. Marius Zinca, subprefectul județului Alba 

- dl. Gheorghe Lazea, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba 

- dl. Tătucu Ioan, director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

- d-na. Stânea Florina, director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Alba 

- dl. Matei Drîmbarean, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional Alba 

- dl. Emil Nistor, comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba 

- d-na. Marcela Dărămuș inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

- dl. Levente Deák Székely Szilárd, director executiv, Casa Corpului Didactic Alba 

- dl. Popescu Marioara, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

- dl. Dumitru-Alexandru Sinea, director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Alba 

- d-na. Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Alba 

- dl. Dorel Fiţ, inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

- d-na. Denisa Tulhină, director executiv, Biroul Vamal de Interior Alba 

- d-na. Maria Iacob, director executiv, Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba 

- d-na. Maria Pereş, director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi 

Materialului Săditor Alba 

- dl. Alexandru Retegan, director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba 

- d-na. Rus Alexandra, director executiv adjunct, Organismul Intermediar Regional Centru 

POS- DRU 

- dl. Oprișa Cornel, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” 

 

- dl. ing. Dănuţ-Emil Hălălai, prim comisar, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de 

Mediu 

- dl. Traian Matiș, director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

- dl. domnul Dunca Cristian Ioan, comisar-șef de poliție, desemnat inspector șef al 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba 

- dl. Ciulea Cosmin, comisar șef, șef serviciu, Serviciul de Informații și Protecție Internă 

Alba 

- dl. Gheorghe Berghian, director executiv, Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia 
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- d-na. Felicia Hondola, director executiv, Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie în 

Agricultură Alba 

- dl. Bara Vasile, director executiv, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

Alba 

- dl. Mihai Florea, director executiv, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Alba 

- dl. Giurea Marius Claudiu, împuternicit inspector sef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Alba 

- dl. Cozuc Flaviu, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Alba 

- dl. David Ciprian Alin, director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba 

- dl. Călin Corodea, inspector coordonator judeţean, Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba 

- dl. Ioan Macarie, şef serviciu, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Alba 

- dl. Dan Boariu, director, Direcţia Silvică Alba 

- d-na. Puie Silvia, preşedinte-director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba 

- dl. Martoma Sorin, şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Alba 

- dl. Adrian Moian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba 

- dl. Ispas Aurel Costică, director, ANIF - Filiala teritorială 

            Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 368/2016 al Prefectului 

Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă Ministerului Afacerilor 

Interne, membrilor Colegiului Prefectural și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului. 

         

         

         Alba Iulia, 13 martie  2017 

 

 

      PREFECT 

      Mihaela Maria Albu 

  

  

 

 

 

 

Șef serviciu Întocmit 

Cazacu Ovidiu 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. 87 

 

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.73/5215/2017 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 martie 2017, ora 09,00, la sediul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art. 2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Informare privind activitatea desfășurată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Alba, în anul 2016; 

Prezintă: doamna Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Alba; 

b) Informare privind activitatea desfășurată de Direcţia Judeţeană pentru  Tineret şi Sport Alba, în 

anul 2016; 

Prezintă: doamna Stânea Florina, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru  Tineret şi Sport 

Alba; 

c) Informare privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba, în anul 2016; 

Prezintă: domnul Alexandru Retegan, director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba; 

d) Planul de acţiuni pe anul 2017, pentru implementarea în judeţul Alba a Programului de 

guvernare 2017-2020; 

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 martie 2017 

 

P. Prefect, 

 

Subprefect 

Marius Zinca 

  

      Șef serviciu  

 Cazacu Ovidiu 

 

  Întocmit, 

 Lehedea Corina  
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ORDINUL NR. 88 

 

 

 Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu; 

 Văzând Adresa nr. 992/AP/13.03.2017 a Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul 

Ministerului Apelor şi Pădurilor privind "Programul acţiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor 

de scurgere a apelor mari"; 

 Având în vedere prevederile actelor normative: Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi 

completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului României nr. 1005/20012 privind organizarea 

şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului Românie nr. 

557/2016 privind managementul tipurilor de risc; Legea nr. 481/2004*** Republicată privind protecţia civilă, 

modificată şi completată ulterior; Ordinului comun nr. 1422/192/2012 emis de către Ministerul Mediului şi 

Pădurilor şi Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii 

hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; Ordonanţa Guvernului 

României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 

515/2002 şi a Referatului nr. 74/15.03.2017 de justificare a constituirii comisiei; 

 În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004*** Republicată privind prefectul şi  instituţia 

prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN 

 

Art.1 Se constituie Comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au 

fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor 

mari, în următoarea componenţă: 

 - Onac Felicia, consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba 

  - Jurca Marius, consilier, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba; 

  - Ciulea Dan, consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 

  - Popa Nicolae, consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 

- Parfene Victor, inspector, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Gheorma Adela, inspector, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Şerban Ana, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Vlad Sorin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Dobre Vasile, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Costea Timotei, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Oţel Teodor, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Jidveian Alexandru,inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Avram Doru, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Safta Costel, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Ciungan Cosmin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Teotelecan Luminiţa, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Pantea Claudiu, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Buzgariu Constantin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba;  

- Munteanu Dănuţ, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de 

Mediu; 

-Adam Paraschiva, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de 

Mediu; 

-Dăneţ Marcel, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 
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-Stan Roniţa, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

-Stan Vasile, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

-Popa Iacob, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

-Constantinescu Ioana, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de 

Mediu; 

-Komaromi Roza, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de 

Mediu; 

-Zdrînc Dorin, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

-Crişan Carmen, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

-Stoia Mircea, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

-Oanţă Emil, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

-Trifu Mircea, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

-Keresztesi Agnes, comisar, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de 

Mediu; 

- Oargă Gheorghe, inginer, Garda Forestieră Judeţeană Alba; 

- Lt. col. Rogobete Rodica, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

- Mr. Şchiopu Bogdan, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

- Plt.maj. Blăjan Liliana, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

- Plt.maj. Mureşan Ovidiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

- Plt.maj. Zinca Florin, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba; 

 

 Art. 2 Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 15.03.2017-28.04.2017, conform programului, 

anexă la prezentul ordin. 

 Art. 3 Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi vor face obiectul unui proces 

verbal elaborat de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba şi aprobat de către Prefectul judeţului Alba în 

calitatea sa de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba. 

 Art. 4 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba va transmite procesul verbal Centrului Operativ pentru 

Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor până cel mai târziu la data de 28.04.2017. 

 Art. 5 Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri 

Europene, Situaţii de Urgenţă va comunica prezentul ordin celor nominalizaţi, Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi Pădurilor şi va fi publicat pe site-ul Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Alba.  

 

         

         Alba Iulia, 15  martie 2017 

       

 

 

 

Prefect, 

Mihaela Maria Albu 

 

 

 

            Avizat, 

                      Şef serviciu 

                                     Ovidiu Cazacu 
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ORDINUL NR. 91 

                                    

Prefectul judeţului Alba, Mihaela Maria Albu 

   Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 25/2003, privind stabilirea 

metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţene, municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

 În temeiul art. 32  şi al art. 33 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

ORDIN: 

Art. 1. Se reorganizează Comisia judeţeană pentru analizarea proiectelor de stemă însuşite de Consiliul 

Judeţean Alba sau consiliile locale, în următoarea componenţă: 

Preşedinte     - domnul Alin Florin Cucui -  vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba 

  Membri      - doamna dr. Paula Ivan - șef serviciu - Comisia Zonală de Heraldică  Cluj;  

                  - doamna Ionescu Mihaela Elena – inspector superior- Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor 

Naţionale; 

                      - domnul Nelu Fleșer – șef serviciu – Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;   

-  doamna Ana Dumitrean – specialist - Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; 

Art. 2. Ordinul Prefectului Judeţului Alba nr. 255/2013 se modifică corespunzător. 

Art. 3. Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor deconcentrate, afaceri europene, situații de 

urgență va comunica prezentul ordin tuturor persoanelor nominalizate, Monitorului Oficial al judeţului Alba şi 

va afişa acest ordin pe site-ul instituţiei. 

 Alba Iulia, 16 martie 2017 

                                        

 

 

p. Prefect, 

Subprefect 

Marius ZINCA 

 

 

                                                                                                               Șef 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

 
 

ORDINUL NR. 97 

 

Prefectul judeţului Alba, Albu Mihaela Maria; 

Văzând Referatul nr. 38/2017 întocmit de consilier juridic Cristea Elena Maria privind 

reorganizarea Comisiei județene Alba de atribuire de denumiri, 

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 121/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a 

funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Popescu Monica, precum și prevederile O.G. 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare, ale 

Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului 

de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi ale Ordinului 

Prefectului judeţului Alba nr. 405/2016; 

În temeiul art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008 cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN 

 

 Art. 1 Se reorganizează Comisia judeţeană Alba de atribuire de denumiri, urmând a avea 

următoarea componenţă: 

Preşedinte: Popescu Monica - Subprefect al judeţului Alba 

Vicepreşedinte:Ţuţuianu Adriana - etnograf, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Membri : Mazălu Dan Mircea – consilier, Direcția Județeană pentru Cultură Alba 

Popa – Gorjanu Cosmin – profesor, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Todoran Adriana Maria –profesor Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia 

Secretar:Cristea Elena Maria - consilier juridic, Instituţia Prefectului – judeţul Alba. 

Art. 2 Orice alte dispoziţii contrare își încetează aplicabilitatea de la data prezentului ordin. 

Art. 3 Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios 

administrativ,urmărirea aplicării actelor normative și alegeri va comunica prezentul ordin persoanelor 

nominalizate, Ministerului  Afacerilor Interne şi Consiliului Judeţean Alba. De asemenea prezentul ordin va fi 

afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba. 

 

 

Alba Iulia, 20 martie 2017 

PREFECT 

Mihaela Maria Albu 

 

 

 

        Vizat 

Șef Serviciu Întocmit 

Ovidiu Cazacu Consilier Juridic 

Elena Maria Cristea 
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ORDINUL  NR. 101 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

Văzând adresa cu nr. 79/AB din 16.03.2017 a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale - Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – județul Alba, înregistrată la Instituția 

Prefectului - Județul Alba sub nr. 5516/20.03.2017 prin care se propune reorganizarea Comisiei Mixte de 

Rechiziții a județului Alba, ca urmare a faptului că Centrul Militar Județean Alba a comunicat reprezentantul 

său în această comisie, în persoana comandantului acestuia, domnului lt. col. Ludovic Brok; 

 În baza Referatului cu nr. 5516/1/G/SJ//2017 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, 

juridic, contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, prin care 

se propune emiterea unui ordin privind reorganizarea Comisiei Mixte de Rechiziții a județului Alba; 

Având în vedere prevederile Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în 

interes public, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.410/2004, precum și ale H.G. 

nr.219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.132/2004 privind rechizițiile de 

bunuri și prestările de servicii în interes public; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările 

și completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 

privind prefectul și instituția prefectului; 

În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se reorganizează Comisia mixtă de rechiziții a județului Alba având următoarea 

componență: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Funcția în 

cadrul comisiei 

Funcţia publică și instituția din care face parte 

1. Mihaela Maria Albu Președinte 

 

Prefectul Judeţului Alba 

 

2. Lt. col. Ludovic Brok Membru 
Comandant al Centrului Militar Judeţean Alba  

 

3.  Lt. Col. Muntean Ioan Membru Reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba 

4. Insp. pr. Cordea Ciprian Membru Reprezentantul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Alba 

5. Cazacu Ovidiu Membru 

Şef serviciu, Serviciul verificarea legalităţii actelor 

administrative, juridic, contencios administrativ, urmărirea 

aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri – Instituţia 

Prefectului - judeţul Alba 

6. Ref.sp. Banţă Petre Sorin Membru 

Reprezentantul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Alba 

7. Lt. col. Darius Necşoiu Membru Şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Alba 

8. 
Jurist Diana Adriana 

Arion 
Membru 

Înlocuitor al Directorului Oficiului Registrului Comerţului 

judeţean Alba 

9. Suciu Horaţiu Membru 
Șef birou, Reprezentantul Consiliului Judeţean Alba 

 

10. 
Economist  Corneliu 

Orzea 
Membru 

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului 

Alba 

11. Lt. Col. Zecheru Florin Membru 
Reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“Unirea” al judeţului Alba 
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Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor administrative, juridic, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale - județul 

Alba, Centrul Militar Județean Alba, urmând a fi adus și la cunoștința membrilor comisiei.  

          

               Alba Iulia, 21 martie 2017 

 

 

PREFECT, 

Mihaela Maria ALBU 

 

 

                           Avizat 

                     Şef serviciu, 

                   Ovidiu Cazacu 
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ORDINUL NR 103 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Văzând modificările apărute în organigrama Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, precum şi în 

organigramele serviciilor publice deconcentrate la nivelul judeţului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 5 și 8 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 

Basarabia, Bucovina de Nord şi Ținutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între 

România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările 

ulterioare coroborat cu prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 9/1998 republicată și modificată; 

 In temeiul art. 26 şi 27 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi  instituţia prefectului, republicată și 

modificată, emite prezentul: 

 

ORDIN 

 

 Art. 1  Se reorganizează Comisia judeţeană Alba pentru  aplicarea Legii nr. 290/2003 în următoarea 

componenţă: 

 

preşedinte   Albu Mihaela Maria          Prefectul judeţului Alba 

 

membrii    Iacob Maria                       Șef administrație AJFP Alba 

     Lazea Gheorghe               Director executiv DAJ Alba 

     Cetean Victor Doru           Coord. Comp. ISC Alba 

     Ionescu Mihaela Elena      pentru  Director  DJAN Alba 

     Doţiu Dan Adrian                 Notar public 

     Cazacu Ovidiu                  Șef Serviciu  Inst. Prefectului jud.  Alba 

 

secretar    Martin Angela                   Consilier juridic Inst. Prefectului jud Alba 

 

 Art.  2  Ordinele emise anterior privind componenţa acestei comisii îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Prezentul ordin se comunică persoanelor nominalizate şi se publică pe site-ul instituţiei prin 

grija Serviciului verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu, alegeri. 

 

 

                                                                                                       Alba Iulia,  23 martie 2017 

 

 

PREFECT 

Albu Mihaela Maria 
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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

 

ORDINUL NR. 106 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Văzând referatul de specialitate nr. 5555/G/SC/20.03.2017privind reactualizarea Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 120/16.03.2017 privind încetarea exercitării, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul 

Zinca Marius; 

Conform H.G. nr. 121/16.03.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în 

condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Popescu Monica; 

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul 

prefecturilor; 

         În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba în următoarea componenţă:  

 

 Preşedinte:  

      - Mihaela Maria Albu,  prefectul judeţului Alba; 

 

 Membri:      

       - Monica Popescu, subprefectul județului Alba; 

                     - Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

                     - Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi    

                         Inspecţie Socială Alba;  

                     - Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

       - Silvia Puie, preşedinte - Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

       - Sinea Dumitru - Alexandru, director executiv - Direcţia de Sănătate Publică  

           Alba; 

                     - Valentin Ioan Frăcea, director general adjunct – Direcţia Generală de  

                          Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

                     - Dușa Adrian, director Societatea Națională de Cruce Roșie din România –  

                          filiala Alba 

  - Vasile Suseanu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele  

        Vârstnice Alba; 

- Col.(r) Papeş Eugen, secretar - Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de 

           Război Alba; 

- Dinu Nistor, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ; 

- Blaga Vistian, preşedinte - Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir; 

- Neamţiu Ioan - Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş; 

- Marian Ioan, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud; 

- Aurora Marcu, preşedinte - Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur” 

            Cîmpeni; 

- Maria Jeflea, cenzor - Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra”; 

- Andrei Barbu, președinte – Asociația Pacienților Alba.  
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Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice vizează în principal următoarele:  

        - Asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra 

problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice. 

        - Consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care 

urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de 

interes al acestora.  

        - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor ce revin Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

           Art. 4 Secretariatul Comitetului se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în 

cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, 

situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului judeţul Alba, cu participarea domnului Vasile Suseanu, preşedinte 

– Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice Alba; 

 Art. 5 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 403 din 3 octombrie 2016, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 6 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului 

Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

               

  Alba Iulia, 24 martie 2017 

Prefect, 

Mihaela Maria Albu 

   

 

        Avizat 

        Şef serviciu, 

        Ovidiu Cazacu 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA
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R O M Â N I A

   

ORDIN NR. 107  

 

Prefectul judeţului Alba; 

      Văzând referatul de specialitate nr. 5558/G/SC/21.03.2017 privind reactualizarea Comisiei de Dialog Social a 

judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 120/16.03.2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, 

prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius; 

         Conform H.G. nr. 121/16.03.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile 

legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Popescu Monica; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   

      În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comisia de Dialog Social a judeţului Alba în următoarea componenţă: 

 

Preşedinte:  

 Mihaela Maria Albu, prefectul judeţului Alba; 

 Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Membri:  

 Monica Popescu, subprefectul județului Alba; 

 Nelu Fleşer, şef serviciu - Instituţia Prefectului judeţul Alba; 

 Mirela Ţimonea, consilier principal - Consiliul Judeţean Alba;  

 Dorel Fiţ, inspector şef - Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

 Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

 Lazăr Sorin, director executiv  adjunct- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba; 

 Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

 Maria Iacob, şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba; 

 Silvia Puie, preşedinte, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

 Marcela Dărămuş, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

 Ion Radu Moldovan – titular, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Voicu Vușcan – supleant, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Valeriu Stânea – titular, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

„C.N.I.P.M.M.R.” 

 Victor Mateş – supleant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

„C.N.I.P.M.M.R.” 

 Elena Lucreţia Barbu – titular, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Aurel Zisu- supleant, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Nedelcu Marian Călin, titular, Patronatul Naţional Român  

 Stelian Nicola, titular, Confederaţia Patronală Concordia 

 Valentin Oprea, titular, Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din 

România 

 Cristina Costea, titular, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia „CNSLR – 

Frăţia” 

 Adriana Cristea, supleant, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia „CNSLR 

– Frăţia” 

 Ioan Petruţ, titular, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Ioan Neagu, supleant, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Barb Valentin, titular, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 
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 Bogdan Rodica, supleant, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 

 Albu Cristian, titular, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Gârjoabă Constantin, supleant, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Precup Mihai, titular, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 Herlea Crăciun, supleant, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comisiei de Dialog Social Alba este asigurată de către 

subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Secretariatul comisiei se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în cadrul 

Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de 

urgenţă - Instituţia Prefectului - judeţul Alba. 

Art. 4 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 404 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 persoanelor în cauză, Ministerului Afacerilor 

Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

Alba Iulia, 24 martie 2017 

Prefect, 

Mihaela Maria Albu 

                          

                                                                                                                                            Avizat, 

Şef serviciu, 

                                                                                                           Ovidiu Cazacu 
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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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