
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 65/16 martie 2017 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 

și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  constatarea 

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

consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 65/16 martie 2017 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 și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 

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

Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 
- raportul de specialitate nr. 8359/5 mai 2017 al Compartimentului unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

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

mandatelor consilierilor județeni, cu modificările și completările ulterioare; 

 - 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; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 privind aprobarea 

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

Protecţia Copilului Alba; 

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

- Ordinului 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; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 65/16 martie 2017 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 

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

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

consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 116/14 aprilie 2017 cu privire la revocarea 

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

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

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

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

Consiliului Județean; 



 - cererii domnului Uțiu Ioan cu privire la reintrarea în drepturile legale de consilier 

județean, ca urmare a suspendării de către Tribunalul Alba a Ordinului Prefectului județului Alba 

nr. 53/2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8222/4 mai 2017; 

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

1125/107/2011 în ședința publică din data de 25 aprilie 2017; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 292/5 mai 2017 privind 

nominalizarea domnului consilier județean Uțiu Ioan în funcția de membru al Colegiului 

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

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 și art. 98 coroborat 

cu art. 54 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 ; 

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

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 65/16 martie 2017 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. 

 Art. II. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  

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

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 116/14 aprilie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii 

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

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

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

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

Consiliului Județean. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Alianța 

Liberalilor și Democraților Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, domnului Uțiu Ioan, Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, 

Biroului resurse umane și Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ 

special din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 153 

Alba Iulia,  5 mai 2017 

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


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

65/16 martie 2017 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 și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  

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

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

 

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

baza adoptării de către Consiliul Județean Alba a Hotărârilor nr. 65/16 martie 2017 și respectiv 

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

consilier județean a domnului Uțiu Ioan, cu toate drepturile ce rezidă din exercitarea acestei 

funcții elective. 

În acest context, vor fi revocate Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 65/16 martie 

2017 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 și respectiv, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind 

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

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan. 

Întrucât prin Art. II. al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 116/14 martie 2017 a fost 

modificat art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  

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

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, în sensul constatării încetării 

calității de membru a consilierului județean Uțiu Ioan în comisia de specialitate a Consiliului 

Județean Alba nr. 6 Comisia sănătate și protecție socială și pe cale de consecință a fost 

modificat 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, prin prezentul proiectul de hotărâre se propune încetarea efectelor 

juridice statuate prin suspendare, și asupra domnului Uțiu Ioan. 

Astfel, domnul Uțiu Ioan își va relua locul, devenit vacant anterior prin adoptarea celor 

două hotărâri, atât în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, cât și în cadrul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate și 

protecție socială. 

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

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

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

65/16 martie 2017 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 și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind 

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

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, înregistrat cu nr. 153/5 mai 2017. 

                   

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul unități de asistență medicală,  

socială, învățământ special  

Nr. 8359/5 mai  2016 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

65/16 martie 2017 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 și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  

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

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan 

 

 

 

În urma alegerilor locale care au avut loc în luna iunie a anului 2016 au fost validate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 mandatele consilierilor județeni, 

declarați aleși. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 245/19 iulie 2016 au fost 

nominalizați consilierii județeni care vor face parte din Colegiul Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

123/28 iulie 2016 a fost aprobată componența nominală a  Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

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

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

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

mandatului de consilier județean al domnului Uțiu Ioan.  

În baza acestui ordin prin: 

- Dispoziția 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 a fost revocat 

domnul Uțiu Ioan din funcția de membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a încetării mandatului de consilier 

județean înainte de termenul legal; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 65/13 martie 2017 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 a fost 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; 

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

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

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

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

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

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

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

ale Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul Uțiu Ioan, prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 8222/4 mai 2017, ne aduce la cunoștință faptul că Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 

53/14 ianuarie 2017 privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Uțiu Ioan a 

fost suspendat de Tribunalul Alba, prin sentința administrativă nr. 1575/CAF/25 aprilie 2017 și a 



solicitat Consiliului Județean Alba să ia act de această situație, astfel încât să revină, în proxima 

ședință, asupra hotărârilor anterioare adoptate cu privire la mandatul domniei sale, pentru a putea 

reintra în drepturile legale cu privire la exercitarea funcției de consilier județean, în care a fost 

declarat ales și validat ulterior. 

Președintele Consiliului Județean Alba, prin Dispoziția nr. 292/5 mai 2017 a procedat la 

nominalizarea domnului consilier județean Uțiu Ioan în funcția de membru al Colegiului 

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

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

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

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

 - să fie revocată Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 privind  

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

Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 116/14 aprilie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii 

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

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

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

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

Consiliului Județean. 

Ca urmare a adoptării hotărârii de către Consiliul Județean Alba, domnul Uțiu Ioan își va 

relua locul, devenit vacant anterior prin adoptarea celor două hotărâri – care vor fi revocate -, 

atât în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, cât și în cadrul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate și protecție socială.. 

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

proiectului de hotărâre nr. 153/5 mai 2017 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 65/16 martie 2017 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 și a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 67/16 martie 2017 

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

Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu Ioan. 

 

               

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU         



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent  tarlalei „Mişca” din 

municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în CF nr. 71933 Blaj,  

proprietate publică a Judeţului Alba 
 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordul referitor la actualizarea 

Planului parcelar aferent  tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren 

înscris în CF nr. 71933 Blaj, proprietate publică a judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7382/20 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 7557/31 martie 2017 a Primăriei municipiului Blaj, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6428/5 aprilie 2017; 

- adresa nr. 2370/20 martie 2017 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba 

comunicată Primăriei municipiului Blaj. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba -  poziţia nr. 189; 

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară. 

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 emite acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent tarlalei 

„Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în CF nr. 71933 Blaj, 

proprietate publică a Judeţului Alba. 

Art. 2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Alba, să semneze în numele 

Judeţului Alba declaraţia necesară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, în 

vederea actualizării Planului parcelar aferent tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj. 

Art. 3. 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, Consiliului Local 

al municipiului Blaj, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Direcției juridice şi 

relații publice și  Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,  

                      ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 

    

Înregistrat cu nr. 145 

Alba Iulia, 20 aprilie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent  

tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în  

CF nr. 71933 Blaj, proprietate publică a Judeţului Alba 
 

 

Prin adresa nr. 7557/31 martie 2017 şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 6428/5 aprilie 2017, Primăria municipiului Blaj solicită acordul asupra Planului 

parcelar întocmit de PFA Pleşa Filip şi avizat de comisia locală de fond funciar Blaj. 

Prin adresa nr. 2370/20 martie 2017 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Alba se comunică Primăriei municipiului Blaj că, pentru emiterea titlului de proprietate avizat de 

Comisia locală de fond funciar Blaj, în favoarea lui Karacsony Ioan şi Szekrenyi Ludovic, este 

necesară introducerea planului parcelar în baza de date, şi este nevoie de punerea la 

documentaţie a declaraţiilor proprietarilor imobilelor înscrise în CF 71933, 71906, 74368, 74610 

Blaj. 

Terenul identificat cu CF nr. 71933, situat în tarlaua „Mişca”, extravilan unitatea 

administrativ teritorială Blaj, în suprafaţă de 55.000 mp., aparţine domeniului public al Judeţului 

Alba, având următoarele vecinătăţi: 

Sud - teren proprietăţi private şi rezervă proprietate publică a municipiului Blaj; 

Est - teren proprietate privată; 

Vest - teren proprietate privată; 

Nord - teren proprietate privată. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  145 din 20 aprilie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE,                                     

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 7382/20.04.2017 
 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind acordul referitor la actualizarea Planului parcelar aferent  

tarlalei „Mişca” din municipiul Blaj, care cuprinde şi imobilul teren înscris în  

CF nr. 71933 Blaj, proprietate publică a Judeţului Alba 
 

Primăria municipiului Blaj cu sediul în localitatea Blaj, str. Piaţa 1848, nr. 16, având în 

vedere adresa nr. 2370/20 martie 2017 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, 

înregistrată la această instituție cu nr. 6614/22 martie 2017, cu privire la emiterea titlului de 

proprietate pentru numitul Szekrenyi Ludovic, domiciliat în Tg. Mureş, str. Victoriei, bl. 23, ap. 

7, moştenitor al defunctului Karacsony Ioan, ne face cunoscut că în tarlaua „Mişca”, situată 

administrativ pe teritoriul localităţii Blaj, suprafaţa de 55000 mp., înscrisă în CF nr. 71933 

aparţine Domeniului Public al Judeţului Alba, motiv pentru care este necesară declaraţia conform 

căreia suntem de acord cu planul parcelar întocmit de PFA Pleşa Filip şi avizat de comisia locală 

de fond funciar Blaj. 

Anexat adresei Primăriei municipiului Blaj nr. 7557/31 martie 2017, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6428/5 aprilie 2017, s-au transmis următoarele 

documente:  

- copie CF 71933; 

- copie plan de amplasament al imobilului înscris în CF 71933; 

- copie adresă nr. 2370/20 martie 2017 a OCPI Alba; 

- copie plan parcelar întocmit de PFA Pleşa Filip. 

Conform art. 228 alin. 1 din Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, documentaţia depusă în vederea 

recepţiei planului parcelar trebuie să cuprindă declaraţiile proprietarilor pentru imobilele care fac 

obiectul actualizării informaţiilor tehnice. 

Astfel pentru actualizarea planului parcelar şi introducerea în baza de date care va sta la 

baza emiterii titlului de proprietate este nevoie la depunerea documentaţiei la OCPI Alba şi de 

declaraţiile proprietarilor imobilelor înscrise în CF 71933, 71906, 74368, 74610 a localităţii Blaj. 

Terenul în suprafaţă de 55.000 mp., înscris în CF 71933 UAT Blaj constituie proprietate 

publică a judeţului Alba. Întabularea terenului în cauză în proprietatea Domeniului Public al 

Judeţului Alba s-a făcut în baza unui plan de amplasament avizat în anul 2011, terenul având CF 

vechi: 3320 Blaj sat cu nr. cadastral vechi: 123 şi nr. topografic: 1384/5. Prin conversia pe hârtie 

a rezultat CF. nr. 71933 avînd nr. cadastral 71933. 

Prin actualizarea planului parcelar, suprafaţa din măsurători de 55.000 mp., a CF 71933 

se confirmă şi se va introduce în baza de date a OCPI Alba, existînd doar modificări minime a 

poziţiei şi geometriei parcelei înscrisă în domeniul public al judeţului Alba. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la OCPI 

Alba  a planului parcelar întocmit de PFA Pleşa Filip şi avizat de Comisia locală de fond funciar 

Blaj şi emiterea titlului de proprietate pentru numitul Szekrenyi Ludovic.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  

Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra  

unor bunuri imobile din domeniul privat al Județului Alba 

 

 

  

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

  Luând în dezbatere: 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii 

dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

asupra unor bunuri imobile din domeniul privat al Județului Alba;  

     - raportul de specialitate nr. 7808/26 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

2013  privind aprobarea Contractului-cadru de administrare și a Contractului-cadru de 

folosință cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică/privată a județului Alba, asupra 

cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu gratuit; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3, art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra următoarelor bunuri imobile cuprinse în Inventarul 

bunurilor din domeniul privat al Județului Alba la pozițiile 10, 11 și 12 - formând „Baza 

Salvamont Șureanu”, cu destinația Baza Salvamont – Salvaspeo: 

 - „Container de locuit” cu dimensiunile de  6 x 2,43  x 2,55 m situat administrativ în 

Domeniul schiabil “Poarta Raiului” din Munții Șureanu, proprietate privată a Județului Alba; 

- „Container de locuit și dotări” cu dimensiunile de  6 x 4,86 x 2,55 m situat administrativ 

în Domeniul schiabil “Poarta Raiului” din Munții Șureanu, proprietate privată a Județului Alba; 

- „Container locuit și spațiu sanitar cu dimensiunile de  6 x 2,43 x 2,5 5m situat 

administrativ în Domeniul schiabil “Poarta Raiului” din Munții Șureanu, proprietate privată a 

Județului Alba. 

Art. 2. Predarea imobilelor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de 

protocol. 

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

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

prezentei hotărâri. 

 



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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului Public 

Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

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

Județean Alba.   

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 146        

Alba Iulia,  26  aprilie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii dreptului  

de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

asupra unor bunuri imobile din domeniul privat al județului Alba 

 

 

 

Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 este un serviciu de interes județean aflat în 

subordinea Consiliului Județean Alba.  

Serviciului  Public  Județean  Salvamont - Salvaspeo  Alba a fost înființat prin 

reorganizarea Serviciului Public  Județean Salvamont Alba, serviciu fără personalitate juridică, 

în serviciu  cu  personalitate  juridică, ținându-se cont de  atribuţiile acestuia și prin preluarea 

patrimoniului vechii structuri, cu obligativitatea păstrării destinației și funcționalității acestuia.   

Domeniul schiabil „Poarta Raiului” din Munții Șureanu, inaugurat în anul 2009, se 

găsește în munții Șureanu, subdiviziune a masivului Parâng.  Cele 11 pârtii care alcătuiesc 

domeniul schiabil „Poarta Raiului” se găsesc sub doua dintre cele mai înalte vârfuri din munții 

Șureanu: Vârful lui Pătru 2103 m și Vârful Șureanu 2059 m. Datorită amplasării și a altitudinii 

mari la care se găsește, este una dintre zonele cu cea mai lungă durată de schi din cursul unui an. 

Amenajarea domeniului schiabil pornește de la altitudinea minima de 1650 m, limita superioară 

a pârtiilor ajungând până la altitudinea de 2010 m. În afara de pârtiile amenajate, zona prezintă 

un deosebit potențial pentru schi în afara pistei.  

În perioada primăvară – toamnă zona Munților Șureanu oferă o varietate de trasee 

turistice și drumeții montane.    

Baza Salvamont - Salvaspeo Șureanu este formată din trei containere de locuit unde sunt 

amenajate și spații sanitare și de salvare specifice serviciilor salvatorilor montani. 

Baza Salvamont - Salvaspeo Șureanu constituie unul dintre punctele importante în 

desfășurarea activității noul Serviciu, zona montană fiind una dintre zonele cu cel mai mare risc 

de accidente atât vara cât și iarna. 

Dreptului de administrare a Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

asupra imobilelor mai sus menționate constituie demersul necesar pentru stabilitatea și 

continuitatea activități acestui serviciu și o mai bună colaborare atât cu instituțiile și factorii 

decizionali în gestionarea situațiilor de criză cât și cu persoanele aflate în situații de risc. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  146 din  26 aprilie  2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 7808/26.04.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea constituirii dreptului  

de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

asupra unor bunuri imobile din domeniul privat al județului Alba 

 

 

 

Imobilele „Container de locuit” cu dimensiunile de  6 x 2,43  x 2,55 m, „Container de 

locuit și dotări” cu dimensiunile de  6 x 4,86 x 2,55 m și „Container locuit și spațiu sanitar cu 

dimensiunile de  6 x 2,43 x 2,55 m, încadrate la construcții ușoare, sunt cuprinse în inventarul 

bunurilor din domeniul privat ala Județului Alba la pozițiile 10, 11 și 12, formând „Baza 

Salvamont Șureanu”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 79/16.03.2017, începând cu data de 1 aprilie 

2017, a fost înființat Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, Serviciu cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Alba având ca obiect de activitate 

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

munţi a persoanelor accidentate, 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. 

Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba a fost înființat prin preluarea 

structurii și a patrimoniului Serviciului Public Județean Salvamont Alba, cu obligativitatea 

păstrării destinației și funcționalității acestuia. 

Conform prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliile locale şi consiliile 

judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau 

judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 

vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile 

legii”. 

Conform prevederilor art. 867 alin. (1)  din Legea 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliilor județene sau, după ca, a consiliilor locale” 

Față de cele prezentate mai sus propunem constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba asupra următoarelor imobile: 

- „Container de locuit” cu dimensiunile de  6 x 2,43  x 2,55 m situat administrativ în 

Domeniul schiabil “Poarta Raiului” din Munții Șureanu, proprietate privată a Județului Alba; 

- „Container de locuit și dotări” cu dimensiunile de  6 x 4,86 x 2,55 m situat administrativ 

în Domeniul schiabil “Poarta Raiului” din Munții Șureanu, proprietate privată a Județului Alba; 

- „Container locuit și spațiu sanitar cu dimensiunile de  6 x 2,43 x 2,5 5m situat 

administrativ în Domeniul schiabil “Poarta Raiului” din Munții Șureanu, proprietate privată a 

Județului Alba. 

Predarea – preluarea imobilului menționat se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, iar Contractul de administrare se va încheia conform prevederilor Hotărâri 

Consiliului Județean Alba nr. 111/27.06.2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

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

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

de folosință cu titlu gratuit. 



Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului  judeţului. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  

privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă 

totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul 

Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale 

Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire 

„A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate 

publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7964/28 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 968090/3 aprilie 2017 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6508/6 aprilie 2017. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei 

Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului 

de clădire “A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate 

publică a Judeţului Alba; 

- Contractului de administrare nr. 966-3287220/1/2012 încheiat între Consiliul Judeţean Alba 

şi Agenţia Naţională Antidrog; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 14 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog; 

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 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 prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea până la data de 30 decembrie 2017 a perioadei de dare în 

administrare a imobilului care face obiectul Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind 

darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 

mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012, încheiat 

între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, cu un nou Act adiţional care va avea ca 

obiect modificarea duratei contractului în sensul prelungirii până la data de 30 decembrie 2017. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului  Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenţiei Naţionale Antidrog, 

Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcţiei juridică și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului și Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 147 

Alba Iulia, 28 aprilie  2016 

http://www.cjalba.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de dare în administrare a 

imobilului care face obiectul Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  privind darea în 

administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, 

situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. 

Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, Consiliul Judeţean Alba a aprobat darea 

în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat 

la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-

3, județul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba, pentru coordonarea Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, care funcţionează în această locaţie. 

Agenţia Naţională Antidrog, este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care 

funcţionează la nivel de direcţie în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în 

conformitate cu prevederile  H.G. nr. 461/2011. 

Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de 

28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr. 

185/2014, nr. 197/2015 şi nr. 220/2016 a fost aprobată prelungirea succesivă a duratei contractului de 

administrare până la data de 30 iunie 2017. 

Ţinând cont de faptul ca durata contractului va expira luna viitoare, prin adresa                           

nr. 968090/3 aprilie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6508/6 aprilie 

2017, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea continuării activităţii Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, în spaţiul mai sus menţionat, până la data de 30 decembrie 2017. 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii 

consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de 

hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi 

cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 147 din 28 aprilie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 7964 /28.04.2017 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 241/2011  privind darea în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în 

suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului 

din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

 

Conform prevederilor art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare „dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 

guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Autorităţile prevăzute controlează 

modul de exercitare a dreptului de administrare”.  

Bunul-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, 

aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, județul Alba - este proprietate 

publică a Judeţului Alba şi a fost dat în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, pentru a funcţiona Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba, care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie. Agenţia Naţională Antidrog 

este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care funcţionează la nivel de direcţie în 

subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit prevederilor H.G. nr. 461/2011. 

Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de 

28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr. 

185/2014,  nr. 197/2015 şi nr. 220/2016 a fost aprobată prelungirea succesivă a duratei contractului de 

administrare până la data de 30 iunie 2017. 

Prin adresa nr. 968090/3 aprilie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

6508/6 aprilie 2017, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea continuării activităţii Centrului, în 

spaţiul mai sus menţionat, până la data de 30 decembrie 2017. 

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea prelungirii prin Act adiţional, până 

la data de 30 decembrie 2017, a Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012, încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, respectiv a prelungirii până la data de 30 

decembrie 2017, a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite o bună gestionare a 

imobilului menţionat, proprietate publică a Judeţului Alba şi prelungirea duratei contractului 966–

3287220/1/2012, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală 

de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 

județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba  

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere 

a două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8331/5 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa doamnei Rodica Oniga, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 8256/4 mai 2017; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii 

a două bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 

122/2011, nr.  84/2012,  nr. 86/2013, nr. 101/2014, nr. 93/2015 şi nr. 86/2016; 

- Contractul de inchiriere nr. 6647/1 iunie 2010 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor 

medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, 

împreună cu Actul Adiţional nr. 1/26 mai 2011, Actul adțional nr. 2/25 mai 2012, Actul adiţional 

nr. 3/31 mai 2013, Actul adiţional nr. 4/30 mai 2014, Actul adiţional nr. 5/29 mai 2015 şi Actul 

adiţional nr. 6/31 mai 2016; 

Având în vedere prevederile: 

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

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

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 prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă 

totală de  29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 

județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, până la data de 1 iunie 2018, sens în care va fi 

încheiat Actul Adiţional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010.  

Art. 2. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010, cu 

modificările ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. 3. 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, doamnei Rodica 

Oniga; Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

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

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU  

 

   

Înregistrat cu nr. 148 

Alba Iulia, 5 mai 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri - spaţii, 

în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, 

str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba  

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, a fost aprobată închirierea a două 

bunuri-spații, în suprafață totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba 

Iulia, str. Basarabiei, nr. 5°, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, fiind încheiat 

contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010, între Consiliul Judeţean Alba şi doamna Rodica 

ONIGA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale 

stomatologice individuale, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 

5A, pentru un an de zile şi cu o chirie de 150 lei/lună. 

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 122/26 mai 2011, nr. 84/24 mai 2012, nr. 

86/30 mai 2013, 101/29 mai 2014, nr. 93/28 mai 2015 şi nr. 86/26 mai 2016, a fost prelungită 

perioada de închiriere a spaţiului până la data de 1 iunie 2017 şi a fost majorată chiria la 240 

lei/lună, fiind încheiate în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 şi nr. 6 la 

contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010.  

Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8256/4 mai 2017, 

doamna Rodica Oniga, reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale 

stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul 

Alba, solicită aprobarea prelungirii perioadei de închiriere până la data de 1 iunie 2018, urmând a 

fi încheiat un nou act adiţional la contractul de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010, în vederea 

funcționării în continuare a activității medicilor dentiști la parametri optimi, în acest imobil. 

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă supun dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 148 din data  5 mai 2017, privind prelungirea perioadei de închiriere a 

două bunuri-spații în suprafață utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 148 din 5 mai 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI ŞI INFORMATICĂ 

Nr. 8331/05.05.2017  

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a două bunuri - spaţii, 

în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, 

str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba  

 

În imobilul ,,Constructie şi teren aferent,, proprietate privată a Judeţului Alba, în care a 

avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str Basarabiei nr. 5 A, cu 

un regim de înălţime S+P+2E şi-au desfăşurat activitatea medici stomatologi şi specialişti în 

tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat cabinetele individuale plus cota parte din 

bunurile indivize comune şi cota parte de teren construit din acest imobil, în urma licitaţiei 

organizate de Consiliul Judeţean Alba conform legii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 

110/2005, cu modificările şi completările ulterioare. În urma vânzării, în proprietatea privată a 

judeţului Alba şi administrarea Consiliului Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 

368,72 mp, repartizată la parter, etaj I si etaj II.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, Consiliul Judeţean Alba a aprobat 

închirierea de către Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale, a 

două bunuri - spaţii, proprietate privată a Judeţului Alba, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, 

situate la subsolul imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A., cu scopul 

folosirii în comun pentru desfăşurarea actului medical în bune condiţii. 

Contractul de închiriere nr. 6647, a fost încheiat la data de 01.06.2010, între Consiliul 

Judeţean Alba şi doamna Rodica Oniga, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 

cabinetelor medicale stomatologice individuale, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia, 

str. Basarabiei, nr. 5A, pentru un an de zile, respectiv până la data de 01.06.2011 si  cu o chirie 

de 150 lei/lună chirie. Obiectul şi scopul Convenţiei de grupare este folosirea în comun a acestor 

spaţii, care este asimilat spaţiilor conexe actului medical stomatologic, pentru depozitarea 

temporară a deşeurilor medicale.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/29 mai 2014 s-a mărit chiria la 240 

lei/lună, încheindu-se în acest sens Actul Adiţional nr. 4 la contractul 6647/01.06.2010.  

De asemenea, prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 122/26 mai 2011, nr. 84/24 

mai 2012, nr. 86/30 mai 2013, nr. 101/29 mai 2014, 93/28 mai 2015 şi 86/26 mai 2016, s-a 

prelungit perioada de închiriere până la data de 01 iunie 2017. 

Având în vedere că la data de 31.05.2017 contractul de închiriere încetează, prin adresa 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 8256/04.05.2017, doamna Rodica Oniga, 

reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale stomoatologice individuale, cu 

sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, solicită aprobarea prelungirii perioadei de 

închiriere până la data de 01 iunie 2018, urmând a se încheia un nou act adiţional la contractul de 

închiriere nr. 6647/01.06.2010. 

Ţinând cont de faptul că medicii stomatologi dentarii, care fac parte din Convenţia de 

grupare, sunt coproprietari ai imobilului în care Consiliul judeţean deţine mai multe bunuri 

spaţii, propun aprobarea prelungirii termenului de închiriere a celor două bunuri - spaţii de la 

subsolul imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Basarbiei, nr. 5 A, proprietate privată a 

judeţului Alba. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca bunurile ce 

aparţin domeniului public sau privat, sa fie concesionate ori sa fie închiriate în condiţiile legii, va 

permite prelungirea duratei contractului 6647/01.06.2010 cu doamna Rodica Oniga ca 

reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale stomoatologice individuale, până la 

data de 01.06.2018.        

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa 

 

  

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

  Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management 

integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa; 

    - raportul de specialitate nr. 8271/4 mai 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului 

și urbanism şi al Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba;  

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de 

administrare a sitului de importanță comunitară Frumoasa;  

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, pentru o perioadă de cel puțin 5 

ani de la finalizarea acestuia; 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 1158 din 21 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor 

privind  aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa;  

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea asigurării cadrului 

general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 

Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism 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, Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea 

teritoriului și urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

Înregistrat cu nr. 149 

Alba Iulia, 5  mai  2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexă  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 149/5 mai  2017 

 

           ROMÂNIA                                                                          ROMÂNIA 

     JUDEŢUL ALBA                                                      Ministerul Educației Naționale     

Consiliul Judeţean Alba                               Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

ACORD DE ASOCIERE  

  

Preambul 

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul de management integrat al siturilor 

ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa; 

În temeiul art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației 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 Ion DUMITREL - 

preşedinte, în calitate de asociat administrator, 

pe de o parte, și 

Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul Alba Iulia, str. Gabriel 

Bethlen, nr. 5, cod 510009, județul Alba, CUI 5665935, reprezentată legal prin prof. univ. dr. 

Valer Daniel BREAZ - rector, în calitate de asociat participant, 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului acord de asociere.  

Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 Asigurarea cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat al 

siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

Art. 2. SCOPUL ACORDULUI    
 Scopul prezentului acord de asociere îl constituie reglementarea colaborării dintre părţi în 

vederea creșterii gradului de conservare, valorificare și promovare a biodiversității prin 

realizarea activităților specifice de cercetare și educaționale din Planul de management integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa în scopul maximizării învățării și 

cunoașterii patrimoniului natural al județelor Alba, Sibiu, Vîlcea și Hunedoara de către studenții, 

masteranzii și cursanții Universității ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum și prin acțiuni de 

informare și educare a tuturor factorilor interesați. 

 De asemenea, un obiectiv specific îl reprezintă dezvoltarea abilităţilor teoretice şi 

practice ale studenţilor, masteranzilor și cursanților Universității ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

de organizare şi derulare a acţiunilor cu caracter ecologic și turistic destinate tuturor categoriilor 

de persoane interesate. Aceste tipuri de activităţi se vor realiza în mediul natural și socio-cultural 

judeţean şi regional, ca mijloace de educare şi divertisment, petrecere a timpului liber în mod 

constructiv sau de odihnă activă. 

Art. 3. DURATA ACORDULUI   

 Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, intrând în vigoare, după 

aprobarea lui de către asociaţi (prin hotărâre, de către Consiliul Județean Alba), de la data 

semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea prelungirii prin act 

adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

Art. 4. SURSA FONDURILOR 

Fondurile necesare finanțării acestui Acord provin din bugetul local al Județului Alba şi 

surse financiare provenite din fonduri europene, după caz. 

Art. 5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ASOCIAŢILOR 

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

 va asigura cadrul organizatoric, resursele materiale şi procedurale necesare desfăşurării 

în condiţii optime a activităţilor implicate de realizarea scopului prezentului acord, de către 

părţile semnatare; 

 va identifica şi va asigura sursele financiare necesare pentru dezvoltarea de aplicații 

informatice pentru informarea și promovarea on-line a biodiversității și patrimoniului cultural și 

ecologic al sitului; 

 va pune la dispoziția asociatului spaţiile aparţinând Centrului de vizitare Poarta 

Raiului, materiale, echipamente şi instalaţii în vederea, îndeplinirii activităților asumate de către 



asociaţi şi anume efectuarea practicii de specialitate pentru studenții/masteranzii și cursanții 

universității; 

 va identifica împreună cu asociatul participant surse financiare pentru achiziţionarea 

de echipament și instrumentarul necesar administratorului siturilor;   

 va identifica surse financiare împreună cu asociatul participant pentru dezvoltarea de 

aplicații informatice pentru informarea și promovarea on-line a biodiversității și patrimoniului 

cultural și ecologic al sitului; 

  va organiza și coordona activitățile de reconstrucție ecologică a habitatelor cu stare de 

conservare nefavorabilă; 

 va identifica împreună cu asociatul participant surse financiare pentru achiziţionarea 

de echipament și instrumentarul necesar administratorului siturilor şi pentru acţiuni de 

completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi 

evaluarea speciilor şi habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.). 

     (2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 va asigura cadrul organizatoric şi resursele umane  necesare desfăşurării în condiţii 

optime a activităţilor implicate de realizarea scopului prezentului acord, de către părţile 

semnatare;   

 va realiza actualizarea bazei de date GIS pe baza datelor furnizate de asociatul 

administrator și cartare de habitate; 

 va identifica și accesa sursele de finanțare pentru dezvoltarea unor proiecte de 

conștientizare, promovare și educație ecologică; 

 va efectua studii de specialitate și va elabora ghiduri și manuale/materiale educative și 

de promovare pentru conștientizarea publicului și educația ecologică a tinerilor în concordanță 

cu obiectivele de conservare ale sitului; 

 se va implica în crearea și promovarea unui portofoliu de activități ecoturistice care să 

faciliteze practicarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare 

ale sitului, cum ar fi ecoturismul, turismul educațional, turismul științific, turismul cultural, 

turismul rural etc.; 

 va promova  şi va asigura voluntariatul în rândul studenților și masteranzilor pentru a 

îndeplini activitățile asumate de către asociaţi și va efectua demersurile necesare în vederea 

derulării  acestuia; 

 va facilita efectuarea practicii de specialitate pentru studenții/masteranzii și cursanții 

universității; 

 va  participa la organizarea și realizarea activităților de reconstrucție ecologică a 

habitatelor cu stare de conservare nefavorabilă; 

 va identifica surse financiare împreună cu asociatul administrator pentru dezvoltarea 

de aplicații informatice pentru informarea și promovarea on-line a biodiversității și patrimoniului 

cultural și ecologic al sitului; 

 va identifica împreună cu asociatul administrator surse financiare pentru achiziţionarea 

de echipament și instrumentarul necesar administratorului şi pentru acţiuni de completare a 

nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi 

habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.) ;   

 va organiza, împreună cu asociatul administrator şi alţi parteneri interesați evenimente 

cu caracter specific dedicate ecologiei și turismului („Ziua turismului în şcoală” – 27 septembrie; 

Ziua Pământului şi altele) şi acţiuni ecoturistice menite să contribuie la formarea viitorilor turişti 

şi profesionişti în domeniu (drumeții, excursii, acțiuni de ecologizare, reciclare de materiale, 

plantare de copaci, amenajare  de trasee turistice); 

 va facilita schimburile de bune practici între actorii  implicați; 

 va fi responsabilă pentru menţinerea în bună stare a spațiilor aparţinând Centrului de 

vizitare Poarta Raiului, a materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse la 

dispoziţia acesteia de către asociatul administrator în vederea efectuării practicii de specialitate  

pentru studenții/masteranzii și cursanții  universității. 

Art. 6. MODALITATEA DE COORDONARE 

 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea obiectului acordului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajaţi ai celor doi 

asociați, desemnați prin acte administrative de către Președintele Consiliului Județean Alba şi 

Rectorul Universităţii ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care își va desfășura activitatea în baza 

unui regulament de organizare și funcționare propriu. 



Art. 7. 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. 8. AMENDAREA ACORDULUI  DE ASOCIERE 

 8.1. Asociaţii au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni modificarea 

clauzelor prezentului acord prin acte adiţionale. 

8.2. Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de către celălalt asociat.  

Art. 9. RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR  

9.1. Prezentul înscris servește interesul comun al asociaţilor, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință. Asociaţii se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra 

derulării acestui Acord. 

9.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor Acordului.   

9.3. În cazul în care se constată că, urmare a 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. 10.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

 10.1. Părţile 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 asociere.  

 10.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, părţile 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. 11. 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. 

  Art. 12. ÎNCETAREA ACORDULUI 

 12.1. La expirarea termenului stabilit, ……. mai 2022, dacă nu s-a convenit prelungirea 

acestuia, prin acordul părţilor; 

 12.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative ale celor două părţi, anterior expirării 

duratei Acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a Acordului, în 

conformitate cu prevederile art. 11 din prezentul Acord; 

 12.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau 

a obligaţiilor asumate de părţi. 

  Art. 13. DISPOZIŢII FINALE 

 Prezentul Acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi, ... mai 2017, în 2 

(două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

             Judeţul Alba, prin                                   Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

       Consiliul Județean Alba          Rector, 

                     Președinte,        prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ            

      Ion DUMITREL            

                     

                 Director executiv, 

              Marian Florin AITAI 

      

                        Arhitect şef, 

             Maria Voichița COMAN  

                                           

                         Vizat C.F.P.P.  

      

                       Consilier juridic           

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Judeţul 

Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa 

 

 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, conform Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel puțin 5 

ani  de la finalizarea acestuia, Consiliul Județean Alba se obligă să asigure sustenabilitatea 

rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea măsurilor cuprinse în planul de management al 

sitului Frumoasa. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilității proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de 

aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme. Pentru atingerea obiectivelor din planul de 

management este necesară implementarea complexului de măsuri de management prin realizarea 

asocierii dintre Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Universitatea „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia. 

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia creează premizele asigurării creșterii gradului de conservare, valorificare și 

promovare a biodiversității prin realizarea activităților specifice de cercetare și educaționale din 

Planul de management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa.  

 Având in vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 lit. e, consiliul judeţean: a.) 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean” propun spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Judeţean Alba, Acordul de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea asigurării cadrului 

general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 

Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

Faţă cele expuse mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 149 din 5 mai 2017.  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția juridicǎ şi relații publice 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism  

Nr.  8271 din 04.05.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Judeţul 

Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa 

 

 

Preambul 

  “Viziunea pentru siturile Frumoasa reprezintă imaginea acestora pe termen lung când 

obiectivele Planului de management sunt implementate și au fost definite ca „Frumoasa, Natura 

peisaje și tradiții pentru oameni‟. 

 

 Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnat arie naturală protejată 

prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instiuirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a 

rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată arie naturală 

protejată conform Hotărării Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție 

specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Consiliul Judeţean Alba, denumit 

în continuare Administrator, conform Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010 aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.21/2011. 

Scopul principal îl constituie menţinerea şi/sau refacerea statutului de conservare favorabil al 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar prin acţiuni directe de conservare şi prin acţiuni care 

să contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru a obţine sprijinul comunităţilor locale 

oferindu-le oportunităţi de dezvoltare durabilă prin utilizarea valorilor naturale şi culturale ale 

sitului. 

Suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa este de 137.256 hectare, 

situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 22%, Pianu de Sus 

1%, Șugag 72%, Județul Hunedoara: Beriu mai puţin de 1%, Orăștioara de Sus 10%, Petrila mai 

puţin de 1%, Petroșani mai puţin de 1%; Județul Sibiu: Boița 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, 

Gura Râului 54%, Jina 84%, Orlat 29%, Poplaca 30%, Rășinari 42%, Râu Sadului 44%, Sadu 

19%, Săliște 22%, Tălmaciu 85%, Tilișca 15%; Județul Vâlcea: Brezoi 5%, Câineni Mari 6%, 

Mălaia 4%, Voineasa 48%.  

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa are o suprafaţă de 130.890 

hectare, situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 16%, 

Pianu de Sus 1%, Şugag 72%, judeţul Sibiu: Boiţa 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, Gura 

Râului 55%, Jina 84%, Orlat 29%,Poplaca 55%, Râu Sadului 44%, Răşinari 42%, Sadu 16%, 

Sălişte >99%, Tălmaciu 78%, Tilişca>99% și județulVâlcea: Brezoi  5%, Câineni Mari 5%, 

Malaia 4%, Voineasa 48%. 

Obligația elaborării Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate i-a 

revenit administratorului, fiind aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor 

nr. 1158 din 21.06.2016.  

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilitatii rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel putin 5 ani  

de la finalizarea acestuia, Consiliul Judeţean Alba se obliga se asigure sustenabilitatea 

rezultatelor proiectului: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 



ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea masurilor cuprinse în Planul de management al 

sitului Frumoasa.  

Planul de management oferă astfel cadrul stabil, pe termen scurt, mediu și lung, absolut 

necesar integrării a măsurilor de conservare şi protecţie a naturii într-un spațiu bine delimitat cu 

acțiunile menite dezvoltării socio-economice în cadrul reţelei ecologice Natura2000.  

Mai mult, Planul de management constituie un instrument care asigură dialogul, informarea, 

educarea și conștientizarea tuturor factorilor interesați în gestionarea directă sau indirectă a 

resurselor naturale din acest spațiu. 

Scopul Planului de management este menţinerea stării ecologice favorabile a habitatelor 

naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care situl a fost desemnat, precum şi 

menținerea serviciilor ecosistemelor din situl Natura2000 ROSCI0085 Frumoasa, respectiv situl 

ROSPA0043 Frumoasa. 

Obiectivul general este cel de protecție a diversității speciilor naturale prin menținerea și 

îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar precum și stării 

de conservare a speciilor de păsări existente.  

În vederea atingerii obiectivelor este necesară implementarea complexului de măsuri de 

management prin realizarea asocierii dintre Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și 

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Scopul prezentului acord de asociere îl constituie reglementarea colaborării dintre părţi în 

vederea creșterii gradului de conservare, valorificare și promovare a biodiversității prin 

realizarea activităților specifice de cercetare și educaționale din Planul de management integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa în scopul maximizării învățării și 

cunoașterii patrimoniului natural al județelor Alba, Sibiu, Vâlcea și Hunedoara de către studenții, 

masteranzii și cursanții UAB precum și prin acțiuni de informare și educare a tuturor factorilor 

interesați. 

 De asemenea, un obiectiv specific îl reprezintă dezvoltarea abilităţilor teoretice şi practice 

ale studenţilor, masteranzilor și cursanților UAB de organizare şi derulare a acţiunilor cu caracter 

ecologic și turistic destinate tuturor categoriilor de persoane interesate. Aceste tipuri de activităţi 

se vor realiza în mediul natural și socio-cultural judeţean şi regional ca mijloace de educare şi 

divertisment, petrecere a timpului liber în mod constructiv sau de odihnă activă. 

Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa şi aria de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa oferă posibilităţi deosebite de cercetare pentru educația 

publicului larg prin diversitatea ecosistemelor, bogăţia de specii de plante şi animale, prezenţa 

habitatelor încă nealterate sau foarte puţin influenţate de prezența omului. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilitatii proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de 

aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme.  

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia creează premizele asigurarii creșterii gradului de conservare, valorificare și 

promovare a biodiversității prin realizarea activităților specifice de cercetare și educaționale din 

Planul de management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa. 

Potrivit art. 91 (1) lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,, în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public judeţean”. 

              Faţă de cele de mai sus, consideram oportună aprobarea de către Consiliul Judetean 

Alba a Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Universitatea 

„1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea 

Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

 

 

                        Arhitect șef,                                                                       Director executiv, 
                     Voichita Coman                                                                       Liliana Negruţ 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului – cadru de cooperare între Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 

în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa 

 

  

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

  Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului - 

cadru  de cooperare între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian 

Blaga” Sibiu, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa; 

    - raportul de specialitate nr. 8272/4 mai 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului 

și urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba;  

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de 

administrare a sitului de importanță comunitară Frumoasa;  

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, pentru o perioadă de cel puțin 5 

ani de la finalizarea acestuia; 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 1158 din 21 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor 

privind  aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa;  

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului - cadru de cooperare între Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, în vederea asigurării cadrului 

general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 

Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism 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, Universității 

„Lucian Blaga” Sibiu, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

Înregistrat cu nr. 150 

Alba Iulia, 5  mai  2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexă  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 150/5 mai  2017 

 

 

           ROMÂNIA                                                                                     ROMÂNIA 

     JUDEŢUL ALBA                                                               Ministerul Educației Naționale     

Consiliul Judeţean Alba                                                      Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

 

 

 

ACORD - CADRU DE COOPERARE 

Nr………/…………… 

 

 

 Încheiat între:  

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 Ion DUMITREL - 

preşedinte, în calitate de asociat administrator, 

și 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, b-dul Victoriei, nr. 

10, județul Sibiu, cod fiscal 4480173, cont IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la 

Trezoreria Sibiu, reprezentată legal prin prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA - rector, și conf. 

univ. dr. Angela BĂNĂDUC – decan al Facultății de Științe, asociat partener 

 

au convenit să încheie prezentul acord - cadru de cooperare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art. 1. SCOP ȘI OBIECTIVE 

1.1. Scopul prezentului Acord - cadru este dezvoltarea şi valorificarea în comun a 

cunoştinţelor, în domeniile de interes comun, în vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul 

de management integrat al siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

1.2. Obiectivul principal al prezentului Acord - cadru este cercetarea, dezvoltarea şi 

valorificarea în comun a cunoştinţelor deţinute sau care urmează a fi deţinute de către ambele 

părţi sau de către oricare din cele două părţi şi care pot fi aplicabile în domeniul managementului 

biodiversității.  

Art. 2. DIRECȚII DE COLABORARE 

2.1. Pentru realizarea scopului și obiectivului principal al prezentului Acord – cadru, 

părţile îşi declară intenţia de a promova, în mod reciproc, relaţia de colaborare pe următoarele 

direcţii principale: 

a.) Dezvoltarea activităţii de cercetare – dezvoltare şi de valorificare a rezultatelor 

activităţii de cercetare – dezvoltare;  

b.) Schimbul reciproc de date şi informaţii relevante, pentru domeniile de interes comun, 

incluzând, fără însă a se limita, la schimburi de publicaţii, de documentaţii ştiinţifice, de rezultate 

ale unor programe specific de cercetare şi alte asemenea; 

c.) Promovarea unor programe de formare profesională prin care studenţii instituţiei de 

învăţământ superior să poată efectua stagii de pregătire şi practică la administrația Sitului Natura 

2000 – Frumoasa sau/și în această arie natural protejată; 

d.) Activităţi privind modernizarea şi adaptarea Planurilor de învăţământ din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, atât pentru studiile de licenţă, cât şi 

pentru cele de master; 

e.) Organizarea în parteneriat de activităţi, acţiuni, manifestări ştiinţifice. 

Art. 3. ACT ADIȚIONAL LA ACORD 

Pentru implementarea prezentului Acord – cadru, părţile vor încheia, pentru fiecare 

acţiune în parte, un act adiţional la prezentul acord-cadru prin care vor conveni activităţile ce 

urmează a fi realizate, precum şi formalităţile şi resursele necesare pentru realizarea lor.    

 

 



  Art. 4. DURATA ACORDULUI 

4.1. Acordul - cadru de colaborare intră în vigoare la data de 1 iunie 2017 şi este valabil 

până la data de 31 mai 2022 (pe o durată de cinci ani). 

4.2. Părţile pot decide de comun acord prelungirea colaborării, prin încheierea unui act 

adiţional la prezentul. 

Art. 5. ATRIBUȚIILE PĂRȚILOR 

5.1. Atribuţii generale: 

a.) părţile se obligă să nu facă nimic de natură a aduce atingere imaginii sau intereselor 

lor, sub sancţiunea plăţii de daune-interese; 

b.) niciuna dintre părţi nu va folosi mărcile, siglele, însemnele, sau alte proprietăţi 

intelectuale care aparţin celeilalte Părţi, pentru care aceasta din urmă deţine un drept de utilizare, 

fără a avea acordul prealabil scris al celeilalte Părţi. 

5.2. Atribuţiile Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu: 

a.) să asigure suportul administrativ şi logistic necesar executării acordului; 

b.) să asigure componenţa şi funcţionalitate echipei de lucru în activităţile de cercetare; 

c.) să efectueze activităţi privind modernizarea şi adaptarea Planurilor de învăţământ din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, atât pentru studiile de licenţă, 

cât şi pentru cele de master; 

d.) să identifice și să acceseze împreună cu asociatul administrator, sursele de finanțare 

pentru dezvoltarea unor proiecte de conștientizare, promovare și educație ecologică. 

5.3. Atribuţiile Consiliul Județean Alba: 

a.) să pună la dispoziţia Universității „Lucian Blaga” Sibiu orice informaţii şi/sau 

documentaţii pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea acordului, documentele 

urmând a fi returnate asociatului partener; 

b.) să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al asociatului 

partener, informaţii confidenţiale aparţinând acestuia în domeniul cercetării; 

c.) să faciliteze prezența echipelor de lucru pentru derularea diverselor activităţi, acţiuni, 

manifestări ştiinţifice, etc.; 

d.) să identifice împreună cu asociatul participant surse financiare pentru achiziţionarea 

de echipament și instrumentarul necesar administratorului siturilor. 

Art. 6. ÎNCETAREA ACORDULUI 

Prezentul acord poate înceta în una din următoarele modalităţi: 

a.) prin acordul părţilor, exprimat în scris; 

b.) prin ajungere la termen, în cazul în care nu a fost încheiat un act adiţional de 

prelungire; 

c.) prin denunţarea unilaterală din partea oricărei părţi, după o notificare prealabilă de 30 

de zile calendaristice. 

Art. 7. FORȚA MAJORĂ 

7.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat 

petrecut după intrarea în vigoare a acordului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin acord, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile 

prezentului acord. 

7.2. Partea care invocă forţa majoră va notifica intervenţia cazului de forță majoră în 

termen de cel mult 2 zile de la apariţia acestuia şi va solicita autorităţilor competente emiterea 

unui certificat constatator în termen de cel mult 4 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, 

urmând a înmâna celeilalte părţi certificarea emisă de autoritatea competentă în termen de 

maxim 48 ore de la obţinere. 

7.3. Dacă durata confirmată a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de 10 zile, 

părţile se vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condiţiile continuării acordului sau 

încetarea acestuia. 

7.4. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei certificate a cazului de 

forţă majoră invocat. 

Art. 8. CLAUZE FINALE 

8.1. Prezentul acord poate fi modificat/completat numai prin încheierea unui act adiţional 

semnat de ambele părţi. 

8.2. Acest acord este guvernat de legislaţia română. 



8.3. În caz de litigiu în legătură cu executarea, interpretarea, derularea prezentului acord, 

părţile vor încerca stingerea acestuia pe cale amiabilă, în caz contrar competenţa de soluţionare 

aparţinând instanţelor judecătoreşti de drept comun. 

8.4. Dacă orice articol al acestui acord este sau devine ilegal sau neaplicabil, efectul legal 

al celorlalte clauze rămâne neafectat. Părţile vor substitui articolul invalid cu unul valid care este 

cel mai aproape de cel asupra căruia s-a căzut de acord. 

           

   

Prezentul acord s-a încheiat astăzi … mai 2017, în 2 (două) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

             Judeţul Alba, prin                                                   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

       Consiliul Județean Alba                       Rector, 

                 Președinte,                                prof. univ. dr. Ioan BONDREA            

  Ion DUMITREL            

                     

            Director executiv,       Facultatea de Științe 

        Marian Florin AITAI         Decan 

               conf. univ. dr. Angela BĂNĂDUC 

               Arhitect şef, 

    Maria Voichița COMAN  

                                           

              Vizat C.F.P.P.  

      

            Consilier juridic           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului – cadru de cooperare între 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 

în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa 

 

 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Județul Alba Consiliul Județean 

Alba, conform Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 21/2011.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel puțin 5 

ani  de la finalizarea acestuia, Consiliul Județean Alba se obligă să asigure sustenabilitatea 

rezultatelor Proiectului: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea măsurilor cuprinse în Planul de management al 

sitului Frumoasa. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilității proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de 

aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme. Pentru atingerea obiectivelor din Planul de 

management este necesară implementarea complexului de măsuri de management prin realizarea 

acordului-cadru de cooperare dintre Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu. 

Acordul-cadru de cooperare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu creează premisele asigurării schimbului reciproc de date şi 

informaţii relevante, pentru domeniile de interes comun, promovarea unor programe de formare 

profesională, creșterea gradului de cunoaștere a biodiversității siturilor Frumoasa, dezvoltarea 

activități de cercetare prin realizarea activităților specifice din Planul de management integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa.  

 Având in vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 lit. e, consiliul judeţean: a.) 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean” propun spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Judeţean Alba acordul - cadru de cooperare între Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba, şi Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, în vederea asigurării cadrului 

general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 

Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

Faţă cele expuse mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 150 din 5 mai 2017.  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția juridicǎ şi relații publice 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism  

Nr.  8272 din 04.05.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului – cadru de cooperare între 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 

în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa 

 

 

Preambul 

  “Viziunea pentru siturile Frumoasa reprezintă imaginea acestora pe termen lung când 

obiectivele Planului de management sunt implementate și au fost definite ca „Frumoasa, Natura 

peisaje și tradiții pentru oameni‟. 

 

 

 Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnat arie naturală protejată 

prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instiuirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a 

rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată arie naturală 

protejată conform Hotărării Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție 

specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Consiliul Judeţean Alba, denumit 

în continuare Administrator, conform Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010 aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.21/2011. 

Scopul principal îl constituie menţinerea şi/sau refacerea statutului de conservare favorabil al 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar prin acţiuni directe de conservare şi prin acţiuni care 

să contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru a obţine sprijinul comunităţilor locale 

oferindu-le oportunităţi de dezvoltare durabilă prin utilizarea valorilor naturale şi culturale ale 

sitului. 

Suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa este de 137.256 hectare, 

situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 22%, Pianu de Sus 

1%, Șugag 72%, Județul Hunedoara: Beriu mai puţin de 1%, Orăștioara de Sus 10%, Petrila mai 

puţin de 1%, Petroșani mai puţin de 1%; Județul Sibiu: Boița 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, 

Gura Râului 54%, Jina 84%, Orlat 29%, Poplaca 30%, Rășinari 42%, Râu Sadului 44%, Sadu 

19%, Săliște 22%, Tălmaciu 85%, Tilișca 15%; Județul Vâlcea: Brezoi 5%, Câineni Mari 6%, 

Mălaia 4%, Voineasa 48%.  

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa are o suprafaţă de 130.890 

hectare, situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 16%, Pianu 

de Sus 1%, Şugag 72%, judeţul Sibiu: Boiţa 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, Gura Râului 

55%, Jina 84%, Orlat 29%,Poplaca 55%, Râu Sadului 44%, Răşinari 42%, Sadu 16%, Sălişte 

>99%, Tălmaciu 78%, Tilişca>99% și județul Vîlcea: Brezoi  5%, Câineni Mari 5%, Malaia 4%, 

Voineasa 48%. 

Obligația elaborării Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate i-a 

revenit administratorului, fiind aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor 

nr. 1158 din 21.06.2016.  

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilitatii rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel putin 5 ani  

de la finalizarea acestuia, Consiliul Judeţean Alba se obliga se asigure sustenabilitatea 



rezultatelor proiectului: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea măsurilor cuprinse în Planul de management al 

sitului Frumoasa.  

Planul de management oferă astfel cadrul stabil, pe termen scurt, mediu și lung, absolut 

necesar integrării a măsurilor de conservare şi protecţie a naturii într-un spațiu bine delimitat cu 

acțiunile menite dezvoltării socio-economice în cadrul reţelei ecologice Natura2000.  

Mai mult, Planul de management constituie un instrument care asigură dialogul, informarea, 

educarea și conștientizarea tuturor factorilor interesați în gestionarea directă sau indirectă a 

resurselor naturale din acest spațiu. 

Scopul Planului de management este menţinerea stării ecologice favorabile a habitatelor 

naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care situl a fost desemnat, precum şi 

menținerea serviciilor ecosistemelor din situl Natura2000 ROSCI0085 Frumoasa, respectiv situl 

ROSPA0043 Frumoasa. 

Obiectivul general este cel de protecție a diversității speciilor naturale prin menținerea și 

îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar precum și stării 

de conservare a speciilor de păsări existente.  

În vederea atingerii obiectivelor este necesară implementarea complexului de măsuri de 

management prin realizarea Acordului-cadru de cooperare dintre Județul Alba, prin Consiliul 

Județean Alba și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. 

Scopul prezentului Acord - cadru este dezvoltarea şi valorificarea în comun a cunoştinţelor, 

în domeniile de interes comun. 

 De asemenea, obiectivul principal al Acordului - cadru este cercetarea, dezvoltarea şi 

valorificarea în comun a cunoştinţelor deţinute sau care urmează a fi deţinute de către ambele 

părţi sau de către oricare din cele două părţi şi care pot fi aplicabile în domeniul managementului 

biodiversității.  

Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa şi aria de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa oferă posibilităţi deosebite de cercetare pentru educația 

publicului larg prin diversitatea ecosistemelor, bogăţia de specii de plante şi animale, prezenţa 

habitatelor încă nealterate sau foarte puţin influenţate de prezența omului. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilitatii proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de 

aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme.  

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu creează premizele asigurarii schimbul reciproc de date şi informaţii relevante, 

pentru domeniile de interes comun, promovarea unor programe de formare profesională, 

creșterea gradului de cunoaștere a biodiversității siturilor Frumoasa, dezvoltare activități de 

cercetare prin realizarea activităților specifice din Planul de management integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa.  

Potrivit art. 91 (1) lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,, în 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: a) hotărăşte, în condiţiile 

legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean”. 

              Faţă de cele de mai sus, consideram oportună aprobarea de către Consiliul Judetean 

Alba a Acordului – cadru de cooperare între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în vederea asigurării cadrului general pentru 

implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi 

ROSCI0085 Frumoasa. 

 

                        Arhitect sef,                                                                       Director executiv, 

                     Voichita Coman                                                                        Liliana Negruţ 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului – cadru de asociere încheiat între  

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza 

 unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, 

aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa  

își in zonele limitrofe acestora, din judeţul Alba 

 

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

  Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului – cadru de 

asociere încheiat între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza 

unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, aflate în 

arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa şi în zonele limitrofe acestora, 

din judeţul Alba; 

    - raportul de specialitate comun nr. 8348/5 mai 2017 al Direcţiei amenajarea teritoriului 

și urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba;  

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de 

administrare a sitului de importanță comunitară Frumoasa;  

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, pentru o perioadă de cel puțin 5 

ani de la finalizarea acestuia; 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 1158 din 21 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor 

privind  aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa;  

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului - cadru de asociere între Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi unităţile şcolare: Școala Gimnazială Șugag, Colegiul Tehnic Ion D. 

Lăzărescu Cugir, Școala Gimnazială Săsciori, Școala Gimnazială Gîrbova, Școala Gimnazială 

Cîlnic, Liceul cu program sportiv Sebeș și Școala Gimnazială Pianu de Sus, aflate în arealul  

siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa, şi în zonele limitrofe acestora, în 

vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a 

acestor situri, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism 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, unităților școlare 

enumerate la art. 1, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   
Înregistrat cu nr. 151 

Alba Iulia, 5  mai  2017 

http://www.cjalba.ro/


 

         ROMÂNIA                                                                                           ROMÂNIA 

        Județul Alba                                                                                         Judeţul Alba     

Consiliul Judeţean Alba                                                              Unitatea Școlară ……..                                                                                     

Nr. ______din_________                            Nr. _______din_________   

 

 

ACORD DE ASOCIERE- CADRU  

  

  

 Preambul 

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul de management integrat al siturilor 

ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

În temeiul art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 Art. 1. PĂRŢILE 

1.1. 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 Ion 

DUMITREL – preşedinte, în calitate de asociat administrator, 

 pe de o parte, și 

 1.2. Unitatea școlară…………….comuna/orașul/municipiul   ……………, judeţul Alba, 

reprezentată prin director,  dna/dl ………………… în calitate de asociat partener, 

 pe de altă parte,  

 au convenit încheierea prezentului acord de asociere.  

Art. 2. SCOPUL ACORDULUI    
 Scopul prezentului acord de asociere îl constituie reglementarea colaborării dintre părţi în 

vederea creșterii gradului de conservare, valorificare și promovare a biodiversității prin 

realizarea activităților specifice de cercetare și educaționale din Planul de management integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa în scopul maximizării învățării și 

cunoașterii patrimoniului natural și antropic (eliminat) al județelor Alba, Sibiu, Vîlcea și 

Hunedoara de către elevii, cadrele didactice precum și membrii comunităţii din judeţul Alba.  

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului îl reprezintă colaborarea dintre asociaţi în vederea organizării şi 

desfăşurării activităţilor extraşcolare în cadrului Proiectului educaţional Frumoasa - Ocrotind 

natura ocrotim viața!  

(2) Realizarea prezentului Acord va conduce la: 

a.) îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor în ceea ce priveşte biodiversitatea ecosistemelor; 

b.) crearea unui cadru propice pentru cunoașterea aprofundată a patrimoniului natural al 

Siturilor Frumoasa şi a măsurilor de conservarea a acestora; 

c.) implicarea elevilor în acţiuni de documentare şi conştientizare a prezenţei habitatelor 

şi speciilor încă nealterate şi/sau foarte puţin influenţate de prezenţa omului 

(3) Acordul va avea ca rezultat : 

 a.) editarea unui CD/DVD pentru fiecare clasă cu momentele semnificative ale 

activităţilor desfăşurate în timpul proiectului şi realizarea unui punct documentar al şcolii; 

 b.) diseminarea informaţiei către elevi, profesori, comunitate locală, prin diverse mijloace 

de informare: CD/DVD cu filme documentare, cărţi poştale; 

 c.) constituirea unei comunităţi/ asocieri de cadre didactice din şcoli cu înclinări şi 

abilităţi privind conservarea naturii; 

 d.) elaborarea şi implementarea în şcolile partenere a unui manual educativ privind 

siturile Frumoasa. 

Art. 4. DURATA ACORDULUI   

 Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, intrând în vigoare, după 

aprobarea prin hotărâre de către asociaţi, de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi 

asociați, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

 

 



Art. 5.  DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE ASOCIAŢILOR 

5.1. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

 a.) va asigura cadrul organizatoric, resursele materiale şi procedurale necesare 

desfăşurării în condiţii optime a activităţilor implicate de realizarea scopului şi obiectului 

prezentului acord, de către părţile semnatare; 

 b.) va  comunica în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor. 

  5.2. Unitatea școlară…………………………………… 

        a.) va asigura popularizarea proiectului în rândul elevilor prin realizarea unui punct 

documentar al şcolii; 

b.) se obligă să pregătească elevii pentru activitate; 

c.) se obligă să asigure respectarea programului de desfăşurare a activităţilor; 

d.) să evite orice situaţie generatoare de risc care să afecteze în mod negativ activităţile 

prezentului Acord; 

e.) să realizeze un punct documentar al şcolii. 

Art. 6. AMENDAMENTE 

 6.1. Asociaţii au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni modificarea 

clauzelor prezentului acord prin acte adiţionale. 

6.2. Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de către celălalt asociat.  

Art. 7. RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR  

 7.1. Prezentul înscris servește interesul comun al asociaţilor care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință. Asociaţii se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra 

derulării acestui Acord. 

 7.2. 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 in vigoare.  

Art. 8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

 Părţile 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 asociere.  

 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. 

  Art. 10. ÎNCETAREA ACORDULUI 

 10.1. Prezentul Acord încetează la expirarea termenului stabilit … mai 2022, dacă nu s-a 

convenit prelungirea acestuia, prin acordul părţilor. 

 10.2. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau 

a obligaţiilor asumate de părţi. 

  Art. 11. DISPOZIŢII FINALE 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi, … mai 2017, în 2 

(două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi. 

 

             Judeţul Alba, prin                                        Unitatea școlară 

       Consiliul Județean Alba          …………….. 

                     Președinte,                                      Director            

      Ion DUMITREL            ………………     

                     

                 Director executiv, 

              Marian Florin AITAI 

      

                        Arhitect şef, 

             Maria Voichița COMAN  

                                           

                         Vizat C.F.P.P.  

      

                       Consilier juridic           

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului – cadru de asociere încheiat între  

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza 

 unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, 

aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa  

își in zonele limitrofe acestora, din judeţul Alba 

 

 
Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială avifaunistică 

ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, conform 

Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

21/2011.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioadă de cel puțin 5 ani  de la 

finalizarea acestuia, Consiliul Județean Alba se obligă să asigure sustenabilitatea rezultatelor Proiectului: 

„Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” prin 

implementarea măsurilor cuprinse în planul de management al sitului Frumoasa. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilității proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de aplicabilitate a 

acestora în programe şi subprograme. Pentru atingerea obiectivelor din planul de management este necesară 

implementarea complexului de măsuri de management prin realizarea acordului de asociere-cadru dintre 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și unitătile şcolare de pe raza unităților administrativ teritoriale 

Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi 

ROSCI0085 Frumoasa şi în zonele limitrofe acestora din judeţul Alba, respectiv: Școala Gimnazială Șugag, 

Colegiul Tehnic Ion D. Lăzărescu Cugir, Școala Gimnazială Săsciori, Școala Gimnazială Gîrbova, Școala 

Gimnazială Cîlnic, Liceul cu program sportiv Sebeș și Școala Gimnazială Pianu de Sus. 

Acordul de asociere-cadru între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba şi unităţile școlare din 

judeţul Alba, nominalizate mai sus, creează premisele creșterii gradului de conservare, valorificare și 

promovare a biodiversității prin realizarea activităților specifice de cercetare și educaționale din Planul de 

management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa în scopul maximizării 

învățării și cunoașterii patrimoniului natural al județelor Alba, de către elevii, cadrele didactice precum și 

membrii comunităţii. 

  Având in vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ”în 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 lit. e, consiliul judeţean: a.) hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, 

în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean” propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Judeţean Alba, Acordul de asociere - cadru între 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi unitățile şcolare de pe raza unităților administrativ teritoriale 

Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi 

ROSCI0085 Frumoasa şi în zona învecinată acestora din judeţul Alba, în vederea asigurării cadrului 

general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi 

ROSCI0085 Frumoasa. 

Faţă cele expuse mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii 

consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri 

ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în 

condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 151 din 5 mai 2017.  

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția juridicǎ şi relații publice 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism  

Nr.  8348 din 05.05.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului – cadru de asociere încheiat între  

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza 

 unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, 

aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa  

își in zonele limitrofe acestora, din judeţul Alba 
 Preambul 

  “Viziunea pentru siturile Frumoasa reprezintă imaginea acestora pe termen lung când 

obiectivele Planului de management sunt implementate și au fost definite ca „Frumoasa, Natura 

peisaje și tradiții pentru oameni‟. 

 

 

 Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnat arie naturală protejată 

prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instiuirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a 

rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată arie naturală 

protejată conform Hotărării Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție 

specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Consiliul Judeţean Alba, denumit 

în continuare Administrator, conform Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010 aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.21/2011. 

Scopul principal îl constituie menţinerea şi/sau refacerea statutului de conservare favorabil al 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar prin acţiuni directe de conservare şi prin acţiuni care 

să contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru a obţine sprijinul comunităţilor locale 

oferindu-le oportunităţi de dezvoltare durabilă prin utilizarea valorilor naturale şi culturale ale 

sitului. 

Suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa este de 137.256 hectare, 

situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 22%, Pianu de Sus 

1%, Șugag 72%, Județul Hunedoara: Beriu mai puţin de 1%, Orăștioara de Sus 10%, Petrila mai 

puţin de 1%, Petroșani mai puţin de 1%; Județul Sibiu: Boița 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, 

Gura Râului 54%, Jina 84%, Orlat 29%, Poplaca 30%, Rășinari 42%, Râu Sadului 44%, Sadu 

19%, Săliște 22%, Tălmaciu 85%, Tilișca 15%; Județul Vâlcea: Brezoi 5%, Câineni Mari 6%, 

Mălaia 4%, Voineasa 48%.  

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa are o suprafaţă de 130.890 

hectare, situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 16%, 

Pianu de Sus 1%, Şugag 72%, judeţul Sibiu: Boiţa 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, Gura 

Râului 55%, Jina 84%, Orlat 29%,Poplaca 55%, Râu Sadului 44%, Răşinari 42%, Sadu 16%, 

Sălişte >99%, Tălmaciu 78%, Tilişca>99% și județulVâlcea: Brezoi  5%, Câineni Mari 5%, 

Malaia 4%, Voineasa 48%. 

Obligația elaborării Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate i-a 

revenit administratorului, acestea fiind aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și 

Pădurilor nr. 1158 din 21.06.2016.  

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilitatii rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel putin 5 ani  

de la finalizarea acestuia, Consiliul Judeţean Alba se obliga se asigure sustenabilitatea 

rezultatelor proiectului: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 



ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea măsurilor cuprinse în Planul de management al 

sitului Frumoasa.  

Planul de management oferă astfel cadrul stabil, pe termen scurt, mediu și lung, absolut 

necesar integrării a măsurilor de conservare şi protecţie a naturii într-un spațiu bine delimitat cu 

acțiunile menite dezvoltării socio-economice în cadrul reţelei ecologice Natura2000.  

Mai mult, Planul de management constituie un instrument care asigură dialogul, informarea, 

educarea și conștientizarea tuturor factorilor interesați în gestionarea directă sau indirectă a 

resurselor naturale din acest spațiu. 

Scopul Planului de management este menţinerea stării ecologice favorabile a habitatelor 

naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care situl a fost desemnat, precum şi 

menținerea serviciilor ecosistemelor din situl Natura2000 ROSCI0085 Frumoasa, respectiv situl 

ROSPA0043 Frumoasa. 

Prin masura cuprinsa în Programul nr. 3.-  Constientizare și educație  din cadrul Planului de 

management, obiectiv specific nr. 1: ,,conștientizare a publicului și comunicare eficientă în 

concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului,, se propune printre altele  crearea unui plan 

de acţiune privind conștientizarea publicului cu privire la toate habitatele și speciile de interes 

conservativ. Plecând de la ideea că populația locală reprezintă actorul principal al existenței și 

managementului sitului, una din modalitățile de informare, conştientizare, consultare şi implicare 

o reprezintă discuțiile deschise pe diverse teme de interes, cu tinerii, elevii si cadrele didactice 

din localitățile limitrofe ariei protejate. 

Obiectivul specific nr 3. Impune dezvoltarea de parteneriate cu persoane și instituții 

relevante. Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe ariei 

protejate,iar obiectiv specific 2: îşi propune  realizarea educației ecologică a tinerilor în 

concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului şi  crearea unei comunități de cadre 

didactice/cluburi ecologice în școli. Se vor identifica profesori dedicați științelor naturii și 

protejării acesteia din școlile din jurul siturilor și se va promova realizarea unei comunități de 

lucru, a unor cluburi ecologice în școli. Localizarea măsurii propuse: toate școlile din localitățile 

limitrofe ariei protejate.  

În vederea atingerii obiectivelor este necesară implementarea complexului de măsuri de 

management prin realizarea Acordului - cadru de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi unitătile şcolare de pe raza unitătilor administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, 

Pianu, Câlnic Gărbova , Sebeş şi Cugir, aflate în arealul  siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi 

ROSCI0085 Frumoasa şi în zonele limitrofe  acestora din judeţul Alba.  Scopul acordului de 

asociere îl constituie reglementarea colaborării dintre părţi în vederea creșterii gradului de 

conservare, valorificare și promovare a biodiversității prin realizarea activităților specifice de 

cercetare și educaționale din Planul de management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa în scopul maximizării învățării și cunoașterii patrimoniului natural al 

județelor Alba, Sibiu, Vâlcea și Hunedoara de către elevii, cadrele didactice precum și membrii 

comunităţii din judeţul Alba. 

Obiectul Acordului îl reprezintă colaborarea dintre asociaţi în vederea organizării şi 

desfăşurării activităţilor extraşcolare în cadrului Proiectului educaţional Frumoasa - Ocrotind 

natura ocrotim viata!  

Realizarea prezentului Acord va conduce la: 

-  imbunătăţirea cunoştinţelor elevilor în ceea ce priveşte biodiversitatea ecosistemelor 

- Creearea unui cadru propice pentru cunoasterea aprofundată a patrimoniului natural 

al Siturilor Frumoasa şi a masurilor de conservarea a acestora 

- Implicarea elevilor in acţiuni de documentare şi conştientizare a prezenţei habitatelor 

şi speciilor incă nealterate şi/sau foarte puţin influenţate de prezenţa omului 

-  Acordul va avea ca rezultat : 

*. editarea unui CD/DVD pentru fiecare clasă cu momentele semnificative ale activităţilor 

desfăşurate în timpul proiectului şi realizarea unui punct documentar al şcolii. 

*. diseminarea informaţiei către elevi, profesori, comunitate locala, prin diverse mijloace de 

informare:CD/DVD cu filme documentare, cărţi poştale  

*. constituirea unei comunităţi/ asocieri de cadre didactice din şcoli cu înclinări şi abilităţi 

privind conservarea naturii 

*. elaborarea şi implementarea în şcolile partenere a unui manual educativ privind siturile 

Frumoasa. 



Prezentul acord se va încheia cu Școala Gimnazială Șugag, Colegiul Tehnic Ion D. Lăzărescu 

Cugir, Școala Gimnazială Săsciori, Școala Gimnazială Gârbova, Școala Gimnazială Câlnic, 

Liceul cu program sportiv Sebeș și Școala Gimnazială Pianu de Sus. 

Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa şi aria de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa oferă posibilităţi deosebite de cercetare pentru educația 

publicului larg prin diversitatea ecosistemelor, bogăţia de specii de plante şi animale, prezenţa 

habitatelor încă nealterate sau foarte puţin influenţate de prezența omului. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilitatii proiectului, este necesară 

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Școala Gimnazială Șugag, Colegiul 

Tehnic Ion D. Lăzărescu Cugir, Școala Gimnazială Săsciori, Școala Gimnazială Gârbova, Școala 

Gimnazială Câlnic, Liceul cu program sportiv Sebeș și Școala Gimnazială Pianu de Sus, din  

judeţul Alba.  

Potrivit art. 91 (1) lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,, în 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: a) hotărăşte, în condiţiile 

legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean”. 

              Faţă de cele de mai sus, consideram oportună aprobarea de către Consiliul Judetean Alba 

a proiectului de hotarare privind încheierea  Acordului - cadru de asociere între Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi unitătile şcolare de pe raza unitătilor administrativ teritoriale Şugag, 

Săsciori, Pianu, Câlnic Gârbova , Sebeş şi Cugir, aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa 

şi ROSCI0085 Frumoasa şi in zonele limitrofe acestora din judeţul Alba, în vederea asigurării 

cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 

Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

 

                      Arhitect șef,                                                                       Director executiv, 
                     Voichita Coman                                                                       Liliana Negruţ 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8360/5 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 5932/27 aprilie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8114/3 mai 2017; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 

2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare;  

 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. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

desemnarea domnului comisar șef de poliție Laurențiu CRIȘAN - desemnat să îndeplinească 

atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar 

șef de poliție Mihai RUS. 

Art. 2. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

este următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, desemnat să îndeplinească 

 atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 



 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 3. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

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

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

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

Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnilor Laurențiu Crișan și Mihai Rus,  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 cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Înregistrat cu nr. 152 

Alba Iulia,  5 mai 2017  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

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

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

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

funcţionarea Poliţiei Române. 

Scopul principal al autorității teritoriale de ordine publică constă în asigurarea bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativ-

teritorială) în care funcţionează. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

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

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

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de 

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

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

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

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

operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri. 

 Prin adresa nr. 5932/27 aprilie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8114/3 mai 2017 ni se aduce la 

cunoștință faptul că domnul comisar șef de poliție Laurențiu CRIȘAN a fost desemnat să 

îndeplinească atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba  în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar 

pentru desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea componenței 

acestei autorități 

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

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

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, înregistrat cu nr. 152/5 mai 2017. 

 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,  

documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Nr. 8360/5 mai 2017  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

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

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

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

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

Prin activitatea sa, autoritatea teritorială de ordine publică asigură reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate 

publică. 

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

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

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

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

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

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

care funcţionează. 

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

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

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

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

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

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

şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ”. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

La solicitarea Comitetului de organizare al Autorității teritoriale de ordine publică, 

Consiliul Județean Alba, a procedat la desemnarea  unui număr de 6 consilieri județeni, prin 

Hotărârea 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. Au fost nominalizați prin această hotărâre să facă parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba următorii consilieri județeni: 

- domnul consilier judeţean Tudor PONORAN -  Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Claudiu Vasile RĂCUCI - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Dumitru FULEA - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Ioan FLOREA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Dorin Gheorghe SANDEA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Gheorghe FENEȘER – Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților. 

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

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, în 

următoarea componență: 

Președinte:  Dumitru FULEA  - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

  Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

 Claudiu Vasile RĂCUCI - consilier judeţean 



 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Felician ITU   - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Dorel SOFICA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Ulterior, au fost operate următoarele modificări cu privire la componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba: 

1. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au fost 

validate în calitate de membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea 

domnului Marius ZINCA, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de 

subprefect al Judeţului Alba și desemnarea domnului comisar șef de poliție Cristian-Ioan 

DUNCA - împuternicit la comanda Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, în locul 

domnului comisar șef de poliție Mihai RUS.  

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

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au 

fost validate în calitate de membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea 

domnului colonel Marius-Claudiu GIUREA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de 

inspector șef la Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, în locul domnului 

colonel Felician ITU (ca urmare a trecerii în rezervă cu drept de pensie) și desemnarea domnului 

colonel Cornel OPRIȘA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de inspector șef la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în locul domnului colonel 

Dorel SOFICA.   

3. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34/24 ianuarie 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a fost constată încetarea 

calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului 

consilier județean Claudiu Vasile RĂCUCI, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului consilierului judeţean, precum și încetarea calității de membru (și 

implicit de președinte) al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului 

consilier județean Dumitru FULEA - declarat ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. 

4. Prin aceiași hotărâre au fost nominalizați în calitate de membrii ai Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnii consilieri județeni Hațegan Marius Nicolae și Albani 

– Rocchetti Simone. 

5. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 66/16 martie 2017 cu privire la 

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

Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe a fost constată încetarea calității 

de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier 

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

a mandatului consilierului judeţean 

6. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/14 aprilie 2017 a fost revocată 

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

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

consilier județean Feneșer Gheorghe. 

7. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120/14 aprilie 2017 a fost constatată 

încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului Marius ZINCA, ca urmare a încetării exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei 

publice de subprefect al Judeţului Alba, fiind validată, în calitate de membru al Autorităţii 



Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea doamnei Monica POPESCU, ca urmare a 

exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al Judeţului Alba. 

8. De asemenea, prin același act administrativ, a fost validată, în calitate de membru al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea domnului comisar șef de poliție 

Mihai RUS – desemnat să îndeplinească atribuțiile șefului Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Cristian-Ioan DUNCA.   

 

Prin adresa nr. 5932/27 aprilie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8114/3 mai 2017 ni se aduce la 

cunoștință faptul că domnul comisar șef de poliție Laurențiu CRIȘAN a fost desemnat să 

îndeplinească atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba. 

 

Raportat la prevederile art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (conform 

textului redat anterior), consider că se impune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare la care am 

făcut trimitere mai sus și implicit a componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba în sensul validării, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba, a domnului comisar șef de poliție Laurențiu CRIȘAN - desemnat să îndeplinească 

atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar 

șef de poliție Mihai RUS 

 Ca urmare a modificărilor la care am făcut trimitere mai sus, componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, va fi următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, desemnat să îndeplinească 

 atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba, în forma prezentată de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

 

                  

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU         

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea Transgilyen SRL 

împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/14 aprilie 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în luna mai 2017; 

Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de Societatea Transgilyen SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr.131/14 aprilie 2017; 

 -  raportul de specialitate nr. 8369/8 mai 2017 al Direcţiei juridică şi relaţii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - plângerea prealabilă  formulată de Societatea Transgilyen SRL, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7714/25 aprilie 2017; 

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. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 92/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

 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 respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea Transgilyen 

SRL, cu sediul în comuna Sînpaul, sat Sumurducu, str. Principală, nr.41, judeţul Cluj, prin care 

aceasta solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/14 aprilie 2017 privind 

aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a 

licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de 

atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012. 

 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, Societăţii 

Transgilyen SRL, Direcţiei juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

Înregistrat cu nr. 154 

Alba Iulia, 8 mai 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea 

Transgilyen SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/14 aprilie 2017 

 

 

 

Prin adresa nr. 30/25 aprilie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 7714/25 aprilie 2017, Societatea Transgilyen SRL, cu sediul în comuna Sînpaul, sat 

Sumurducu, str. Principală, nr. 41, judeţul Cluj, având CUI RO8029240, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. J12/1570/2013 a formulat plângere prealabilă, în temeiul art. 7 din Legea nr. 

554/2004 a contencioului administrativ, prin care a solicitat revocarea în totalitate a Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 131/14 aprilie 2017 privind aprobarea atribuirii serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de 

transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 

2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 197/2012. 

La data de 27 noiembrie 2012 Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea nr. 197/2012 

privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi Programului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în judeţul 

Alba, respectiv noul program de transport public judeţean. 

În baza Calendarului, comunicat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice s-a derulat procedura de atribuire a traseelor cuprinse în noul program de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate,  în judeţul Alba, procedură în temeiul căreia 

Centrul Național de Management pentru Societatea Informațional (în prezent, Agenţia pentru 

Agenda Digitală a României) a comunicat electronic Consiliului Judeţean Alba, la data de 18 

decembrie 2013, rezultatele atribuirii electronice a traseelor aferente acestui program. 

La data de 17 octombrie 2013, Societatea  Transgilyen SRL, cu sediul în comuna 

Sînpaul, sat Sumurducu, nr. 41, judeţul Cluj, a formulat acţiune în contencios administrativ 

împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, acţiune înregistrată pe rolul 

Tribunalului Cluj care a făcut obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 prin această acțiune 

solicitând suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 până la 

soluţionarea definitivă a acţiunii în contencios administrative, având ca obiect acelaşi act 

administrativ unilateral. Ulterior, la data de 8 noiembrie 2013,  aceeaşi societate a formulat o 

nouă acţiune în contencios administrativ înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj care a făcut 

obiectul Dosarui nr. 10815/117/2013, acțiune prin care a solicitat anularea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 197/2012. 

Prin Sentinţa civilă nr. 16711/2013 pronunțată la data de 17 decembrie 2013 în Dosarul 

nr. 10400/117/2013, Tribunalul Cluj a dispus suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 197/2012 până la soluţionarea definitivă a acţiunii în contencios administrativ 

având ca obiect acelaşi act administrativ, respectiv, acţiunea care a făcut obiectul Dosarului nr. 

10815/117/2013.  

În urma suspendării acestui act administrativ, Consiliul Județean Alba a prelungit 

valabilitatea vechiului Program de transport public județean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 01.07.2008 - 31.12.2013, în județul Alba şi valabilitatea licenţelor de traseu 

aferente pentru operatorii de traseu deja existenţi, 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, 115/2016 şi nr.241/2016. 

Prin Decizia civilă nr. 628/24 martie 2017 Curtea de Apel Cluj a soluţionat definitiv 

Dosarul nr. 10815/117/2013 având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012 pronunţând o soluţie de admitere a recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul 



Judeţean Alba, sens în care a casat în tot Sentinţa civilă nr. 3492/2016 şi rejudecând cauza, a 

respins ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată. 

Suspendarea actului administrativ fiind o întrerupere temporară, provizorie a executării 

actului administrativ, soluţionarea definitivă a acţiunii având ca obiect anularea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 197/2012, în sensul respingerii acesteia, echivalează reluării 

aplicabilităţii actului administrativ, acesta începând să producă efecte juridice. 

În raport de cele de mai sus, Consiliul Judeţean Alba a efectuat demersurile în vederea  

finalizării procedurii de atribuire electronică a traseelor aferente noului program de 

transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-

30.06.2019, Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012. 

Astfel a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131/14 aprilie 2017 

privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a 

licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de 

atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012. 

Faţă de cele de mai sus, precum şi pentru faptul că Societatea Transgilyen SRL nu aduce 

critici cu privire la nelegalitatea actului administrativ a cărui revocare o solicită, apreciem că 

plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2017, 

necesită a fi respinsă ca neîntemeiată. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

pfuncţionare a Consiliului Judeţean Alba, am inițiat Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.154 

din 8 mai 2017. 
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ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECTIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII PUBLICE 

Nr. 8369/08.04.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind respingerea Plângerii prealabile formulată de Societatea 

Transgilyen SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.131/14.04.2017  

 

 

Prin Adresa nr.30/25.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr.7714/25.04.2017, Societatea Transgilyen SRL, cu sediul în com. Sinpaul, sat Sumurducu, Str. 

Principală, nr.41, judeţul Cluj, având CUI RO8029240, înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr.J12/1570/2013 a formulat Plângere prealabilă, în temeiul art. 7 din Legea contencioului 

administrativ nr.554/2004, prin care a solicitat revocarea în totalitate a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr.131/14.04.2017 privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de 

persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați 

câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012. 

 Arătăm că la data de 27.11.2012 s-a adoptat Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr.197/2012 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi Programului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 

30.06.2019, în judeţul Alba, respectiv noul program de transport public judeţean. 

Prin Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

nr.97337/28.11.2013 s-a comunicat consiliilor judeţene Calendarul privind prima şedinţă de 

atribuire a traseelor cuprinse în programele judeţene de transport, cu valabilitate în perioada 

01.01.2014 – 30.06.2019, data şedinţei de atribuire fiind stabilită la data de 18.12.2013. 

În baza Calendarului astfel comunicat s-a derulat procedura de atribuire a traseelor 

cuprinse în noul program de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,  în judeţul 

Alba, procedură în temeiul căreia Centrul Național de Management pentru Societatea 

Informațional (în prezent, Agenţia pentru Agenda Digitală a României) a comunicat electronic 

Consiliului Judeţean Alba, la data de 18.12.2013, rezultatele atribuirii electronice a traseelor 

aferente acestui program. 

În luna  octombrie 2013, Societatea  Transgilyen SRL, cu sediul în com. Sinpaul, sat 

Sumurducu, nr.41, judeţul Cluj a formulat acţiune în contencios administrativ împotriva   

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/2012 privind noul program de transport, acţiune 

înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj sub Dosar nr.10400/117/2013 prin care a solicitat 

suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/2012 până la soluţionarea 

definitivă a acţiunii în contencios administrativ având ca obiect acelaşi act administrativ 

unilateral. In speţa de faţă reclamanta  S.C. Transgilyen SRL, a solicitat Tribunalului Cluj 

suspendarea actului administrativ - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.197/27 noiembrie 

2012- pentru că i-a încălcat acesteia „dreptul de acces pentru realizarea serviciilor de transport 

public local într-un mediu concurenţial şi transparent precum şi dreptul de a participa la 

atribuirea traseelor pe baza unui program de transport reglementat în acord cu dispoziţiile legale 

în materie”.  

Contrar susţinerilor  reclamantei, Consiliul Judetean Alba a susţinut în apărare că 

„aceasta nu poate justifica interesul promovării acţiunii şi nu poate demonstra că adoptarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/2012 a născut vreun prejudiciu acesteia.”Prejudiciul 

pretins al reclamantei a constat în respingerea ofertei acesteia depusă în vederea participării la 

atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean de către sistemul electronic gestionat de Centrul Naţional de Management pentru 

Societatea Informaţională, datorită neîndeplinirii criteriului 9 din Anexa 2 la Ordinul 

ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor nr.240/1614/2012 privind 



aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile 

de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul 

rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, 

 potrivit căruia „Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor 

judeţene, în cazul în care înregistrează obligaţii bugetare datorate şi neachitate, conform 

certificatului de atestare fiscală”. 

La data de 08.11.2013,  Societatea Transgilyen SRL a formulat o nouă acţiune în 

contencios administrativ înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj sub Dosar nr.10815/117/2013 prin 

care a solicitat  anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/2012. 

Prin Sentinţa civilă nr.16711 pronunțată la data de 17.12.2013 în Dosarul 

nr.10400/117/2013, Tribunalul Cluj a dispus suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr.197/2012 până la soluţionarea definitivă a acţiunii în contencios administrativ 

având ca obiect acelaşi act administrativ, respectiv, acţiunea ce face obiectul Dosarului 

nr.10815/117/2013.  

Întrucât Sentința este executorie de drept și produce efecte față de toate persoanele cărora 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012 li se adresează, în temeiul 

art. 15 alin. (2) coroborat cu art. 14 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare, procedura de atribuire a traseelor cuprinse în 

programul de transport public județean aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr.197/2012, a fost suspendată. 

Mai precis, pronunţarea soluției de suspendare a Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr.197/2012 a avut ca efect suspendarea intrării în vigoare, începând cu data de 01.01.2014  a 

noului program de transport public județean de persoane  prin curse regulate 2014 - 2019, în 

judeţul Alba, cu consecința suspendării procedurii de atribuire electronică a traseelor aferente 

acestuia, suspendării comunicării rezultatelor ședinței de atribuire electronică a traseelor  astfel 

cum au fost transmise de către Centrul Național de Management pentru Societatea 

Informațională, la data de 18.12.2013 şi suspendării atribuirii traseelor pe baza rezultatelor astfel 

transmise.  

Împotriva Sentinţei civile nr.16711/17.12.2013 prin care s-a dispus suspendarea efectelor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/2012, Consiliul Judeţean Alba a formulat recurs iar 

Curtea de Apel Cluj a dispus suspendarea judecării cauzei prin Încheierea şedinţei publice de la 

data de 15.05.2014, până la soluţionarea definitivă a Dosarului nr.290/33/2014, având ca obiect 

anularea în integralitate a Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului 

transporturilor și infrastructurii nr.240/1614/2012 și a Ordinului ministrului transporturilor și 

infrastructurii nr.1640/2012, acţiune promovată de Transgilyen SRL. 

În Dosarul nr.10815/117/2013 având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr.197/2012 a fost, de asemenea, dispusă suspendarea judecării cauzei (prin Încheierea 

şedinţei publice de la data de 07.07.2014), până la soluţionarea definitivă a Dosarului 

nr.290/33/2014. 

În urma suspendării de către Tribunalul Cluj a noului Program de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 - 2019, în judeţul Alba, Consiliul 

Județean Alba a fost obligat să adopte  măsuri de urgență pentru asigurarea continuității 

serviciului de transport public județean de persoane. 

Astfel, Consiliul Județean Alba a prelungit valabilitatea vechiului Program de transport 

public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008 - 31.12.2013, în 

județul Alba şi valabilitatea licenţelor de traseu aferente pentru operatorii de traseu deja existenţi, 

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, 115/2016 şi 

nr.241/2016. 

În urma soluţionării definitive a Dosarului nr.290/33/2014, Judeţul Alba şi Consiliul 

Judeţean Alba au solicitat repunerea pe rol a cauzei având ca obiect anularea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr.197/2012, aceasta fiind soluţionată prin Sentinţa civilă 

nr.3492/18.11.2016 prin care s-a dispus anularea Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr.197/2012. Împotriva Sentinţei 3492/2016, Judeţul Alba şi Consiliul Judeţean Alba au 

promovat recurs solicitând admiterea recursului şi casarea în tot a sentinţei recurate prin 

rejudecarea în fond a litigiului şi respingerea în întregime a acţiunii în contencios administrativ. 



Prin Decizia civilă nr.628/24.03.2017 Curtea de Apel Cluj a admis recursul promovat 

de Judeţul Alba şi Consiliul Judeţean Alba, a casat în tot Sentinţa civilă nr.3492/2016 şi 

rejudecând cauza, a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată. 
Suspendarea unui act administrativ este operatia de intrerupere temporara a efectelor 

juridice produsa de un act juridic. Suspendarea executării unui act administrativ are ca efect 

încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării şi nu revenirea la 

situaţia juridică existentă înainte de emiterea actului, 

Suspendarea actului administrativ fiind o întrerupere temporară, provizorie a executării 

actului administrativ, soluţionarea definitivă a acţiunii având ca obiect anularea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr.197/2012, în sensul respingerii acesteia, echivalează reluării 

aplicabilităţii actului administrativ, acesta începând să producă efecte juridice. 

În raport de cele de mai sus, Consiliul Judeţean Alba a efectuat demersurile în vederea  

finalizării procedurii de atribuire electronică a traseelor aferente noului program de transport 

public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, Judeţul 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.197/2012. 

 Astfel, prin adresa nr. 5593/VII/F/27.03.2017 s-a solicitat Agenţiei pentru Agenda 

Digitală a României să pună la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba rezultatele şedinţei de 

atribuire electronică din 18.12.2013 şi lista autovehiculelor cu care operatorii de transport rutier 

au participat la procedura de atribuire. 

 La data de 29.03.2017 a fost afişată pe site-ul  şi la panoul de afişaj al Consiliului 

Judeţean Alba informarea privind atribuirea traseelor din programul de transport judeţean 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, având în vedere Decizia nr. 

628/24.03.2017 a Curţii de Apel Cluj.  

Conţinutul acestei informării a fost adus la cunoştinţa fiecărui operator  de transport rutier 

prestator a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate  şi prin adresa 

nr. 5778/VII/F/2/29.03.2017 iar prin adresa nr. 5770/VII/F/2/29.03.2017, Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local. 

Prin adresa nr. 37664/30.03.2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

sub nr. 6001/03.04.2017, Agenţia pentru Agenda Digitală a României a informat Consiliul 

Judeţean Alba că în aplicaţia S.I.A.E. , la secţiunea „Rezultate trasee” se pot vizualiza rezultatele 

şedinţei de atribuire electronică din 18.12.2013 precum şi  lista autovehiculelor cu care operatorii 

de transport rutier au participat la această sesiune de licitare trasee. 

La data de 03.04.2017 au fost afişate pe site-ul Consiliului Judeţean Alba adresa nr. 

37664/30.03.2017 şi rezultatele ședinței de atribuire electronică din data de 18 decembrie 2013, 

puse la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba de către Agenția pentru Agenda Digitală a 

României. Despre rezultate au fost informaţi prin adresele nr. 6186/ VII/F/2/03.04.2017 şi nr. 

6187/ VII/F/2/03.04.2017, operatorii de transport rutier Societatea de Transport Public SA Alba 

Iulia şi SC Aitrans SA, participanţi la procedura de atribuire dar care în prezent nu prestează 

serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. 

Comisia paritară pentru asigurarea 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, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 218/2012, întrunită în şedinţă în data de 4  aprilie 2017 la sediul Consiliului Judeţean 

Alba, a formulat propunerea înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

6236/VII/2/04.04.2017 privind atribuirea serviciului de transport public de persoane prin curse 

regulate și a licențelor de traseu pe traseele din Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012, operatorilor de transport rutier desemnați 

câștigători în cadrul ședinței de atribuire din data de 18 decembrie 2013. 

     Propunerea comisiei paritare a fost afişată, la data de 04.04.2017,  pe site-ul Consiliului 

Judeţean Alba şi la panoul de afişaj de la sediul Consiliului Judeţean Alba. 

Agenția Teritorială A.R.R. Alba va emite/elibera licențe de traseu  operatorilor de 

transport rutier desemnaţi câştigători, cu aceştia urmând a se încheia contracte de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, potrivit contractului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 217/2012, astfel încât începând cu data de 1 iunie 

2017 serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate să se efectueze pe 

baza Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 



01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012. 

De asemenea, este necesară organizarea unei şedinţe de atribuire a traseelor rămase 

neatribuite/nesolicitate după şedinţa de atribuire din data de 18.12.2013, cu respectarea 

normelor legale in vigoare la data organizării acestei şedinţe. 

 Ulterior acestor demersuri, în vederea finalizării atribuirii serviciului de transport public 

de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu a fost adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr.131/14.04.2017 privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de 

persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați 

câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012 

 

Faţă de cele de mai sus precum şi pentru faptul că Societatea Transgilyen SRL nu aduce 

critici cu privire la nelegalitatea actului administrativ a cărui revocare o solicită, apreciem că 

Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.131/2017, 

necesită a fi respinsă ca neîntemeiată. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana Negruț 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Livio Dario S.R.L. 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară din luna mai 2017; 

           Luând în dezbatere :  

          - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile 

formulată de S.C. Livio Dario S.R.L.; 

            - raportul de specialitate nr. 8482/9 mai 2017 al Direcției juridică și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

          - cererea S.C. LIVIO DARIO S.R.L. înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 8075/2 mai 2017;  

             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. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 1 alin. 2 lit. h, art. 3 alin. 1, art. 6 lit. a, art. 8 alin. 1 şi art. 10 din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 3 pnct. 7 şi 8 din Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local;  

 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 respingerea plângerii prealabile formulată şi completată de S.C. LIVIO 

DARIO S.R.L. prin care solicită includerea traseelor Alba Iulia – Sîntimbru – Obreja şi Alba 

Iulia – Sîntimbru – Mihalţ în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 și prelungirea licenţei de traseu pentru 

traseele Alba Iulia – Sîntimbru – Obreja şi Alba Iulia – Sîntimbru – Mihalţ, până la soluţionarea 

acţiunii în contencios administrativ care face obiectul dosarului nr. 4038/107/2013 pe rolul 

Tribunalului Alba. 

          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, Societăţii LIVIO 

DARIO S.R.L. Alba Iulia, Direcţiei juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

                          AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

Înregistrat cu nr. 155 

Alba Iulia, 9 mai 2017 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile  

formulată de S.C. Livio Dario S.R.L. 

 

 

         Societatea Livio Dario S.R.L. cu sediul în municipiul Alba Iulia a formulat  cererea 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8075 din 2 mai 2017, în temeiul Legii 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.  

         Această societate solicită prin cererea formulată  să fie cuprinsă pe ordinea de zi a şedinţei 

ordinare a Consiliului Judeţean Alba din luna mai 2017 şi supusă aprobării includerea traseelor 

Alba Iulia – Sîntimbru – Obreja şi Alba Iulia – Sîntimbru – Mihalţ în Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019. 

         De asemenea solicită şi prelungirea licenţei de traseu pentru traseele Alba Iulia – Sîntimbru 

– Obreja şi Alba Iulia – Sîntimbru – Mihalţ, până la soluţionarea acţiunii în contencios 

administrativ aflată pe rolul Tribunalului Alba în dosarul nr. 4038/107/2013 în care Societatea 

Livio Dario S.R.L. are calitate de reclamant. 

         Ca o consecinţă a celor menţionate Societatea Livio Dario S.R.L. solicită prin aceeaşi 

cerere să se aprobe actualizarea şi includerea în Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, a traseelor menţionate, 

cu consecinţa emiterii licenţelor de traseu aferente şi semnării contractelor de delegare a 

gestiunii. 

         Analiza şi soluţionarea cererii formulate se impune a fi efectuată ţinând cont de faptul că la 

această dată, pe rolul Tribunalului Alba, în dosarul nr. 4038/107/2013, se află în curs de 

soluţionare acţiunea în contencios administrativ formulată de Societatea Livio Dario S.R.L.. Prin 

acţiunea formulată, reclamanta solicită între altele, obligarea Consiliului Judeţean Alba să reia 

procedura de stabilire a Programului de transport public judeţean de persoane prin cuprinderea 

pe ordinea de zi şi supunerea la vot în şedinţa Consiliului Judeţean Alba a includerii celor două 

trasee Alba Iulia – Sântimbru – Obreja şi Alba Iulia – Sântimbru – Mihalţ. 

         Având în vedere această cerere aflată în curs de soluţionare pe rolul instanţei de contencios 

administrativ, cu termen de judecată la data de 24 mai 2017, nu se poate da curs la acest moment 

solicitării de a fi cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Alba din 

luna mai 2017 şi de a fi supusă aprobării includerea celor 2 trasee în Programul de transport 

aferent perioadei 01.05.2013 – 30.06.2019. Este necesară soluţionarea definitivă a cererii de 

către instanţa de contencios administrativ. 

         De asemenea, nu poate fi soluţionată favorabil nici solicitarea Societăţii LIVIO DARIO 

S.R.L. de a-i fi prelungită licenţa de traseu aferentă celor două trasee, până la soluţionarea 

acţiunii aflată pe rolul Tribunalului Alba şi înregistrată în dosarul nr. 4038/107/2013. 

         Se impune respingerea acestei solicitări, având în vedere că în dosarul nr. 4038/107/2013 

aflat pe rolul Tribunalului Alba, reclamanta Livio Dario S.R.L. a solicitat suspendarea aplicării 

noului Program judeţean de transport, cu privire la cele două trasee, până la soluţionarea 

definitivă a cauzei.  

         Această cerere a fost respinsă ca inadmisibilă, atât de către instanţa de fond - Tribunalul 

Alba, cât şi Curtea de Apel Alba Iulia - ca instanţă de recurs, astfel încât Consiliul Judeţean Alba 

nu are la această dată obligaţia de a prelungi valabilitatea licenţelor de traseu în favoarea 

Societăţii LIVIO DARIO S.R.L., după intrarea în vigoare a noului program judeţean de transport 

la data de 1 iunie 2017.  

         Prin respingerea celor două solicitări menţionate anterior pentru motivele enunţate, se 

impune respingerea în mod corespunzător a cererii formulate de Societatea LIVIO DARIO 

S.R.L. şi în ceea ce priveşte solicitarea de actualizare şi includere în actualul Program de 



 

transport a celor două trasee menţionate, cu consecinţa emiterii licenţelor de traseu aferente şi 

semnării contractelor de delegare a gestiunii. 

         Cu privire la solicitarea de cuprindere pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Alba din luna mai 2017 şi supunerea spre aprobare a prelungirii licenţelor de transport 

aferente celor două trasee, această solicitare se impune a fi respinsă având în vedere că nu revine 

Consiliului Judeţean Alba nicio atribuţie privind eliberarea licenţei de transport. 

         Licenţa de transport este un document eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., 

care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi 

competenţă profesională, prin care operatorul are acces la transportul rutier public. Este aşadar o 

noţiune diferită de licenţa de traseu cu privire la care Consiliul Judeţean are într-adevăr 

competenţe, aprobând eliberarea acestora de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R, în urma 

derulării unei proceduri electronice de atribuire de către Agenţia pentru Agenda Digitală a 

României. 

         În ceea ce priveşte criticile formulate de Societatea LIVIO DARIO S.R.L. cu privire la 

hotărârile adoptate de Consiliile locale ale comunelor Mihalţ şi Sîntimbru, prin care au aprobat 

includerea celor două trasee în gestiunea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (AIDA) – 

Transport Local, ceea ce a determinat neincluderea acestor trasee în Programul de transport 

aferent perioadei 01.05.2013 – 30.06.2019, aceste critici privesc acte administrative provenind 

de la alte autorităţi publice, care nu sunt în raporturi de subordonare față de Consiliul Judeţean 

Alba şi cu privire la care controlul legalităţii actelor emise este exercitat de Prefectul Judeţului 

Alba, în virtutea prerogativelor conferite de legiuitor în acest sens, sau, cu privire la care însăşi 

Societatea LIVIO DARIO S.R.L. ar fi avut posibilitatea formulării unei acţiuni în contencios 

administrativ pentru aspectele criticate. 

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba iniţiez Proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 155/9 mai 2017. 

 

 

Preşedinte, 

                                                     Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi relaţii publice 

Nr. 8482/09.05.2017 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. Livio 

Dario S.R.L. 

 

         Prin cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.8075 din 2 mai 2017, Societatea 

Livio Dario S.R.L. cu sediul în municipiul Alba Iulia solicită:  

- prelungirea licenţei de traseu pentru traseele Alba Iulia – Sîntimbru – Obreja şi Alba 

Iulia – Sîntimbru – Mihalţ, până la soluţionarea acţiunii aflate pe rolul Tribunalului 

Alba sub dosar nr,4038/107/2013; 

- cuprinderea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Alba din luna 

mai 2017 şi supunerea spre aprobare a solicitării Societăţii Livio Dario S.R.L. de a fi 

incluse traseele Alba Iulia – Sîntimbru – Obreja şi Alba Iulia – Sîntimbru – Mihalţ în 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 

01.05.2013 – 30.06.2019; 

- cuprinderea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Alba din luna 

mai 2017 şi supunerea spre aprobare a solicitării Societăţii Livio Dario S.R.L. de 

prelungire a licenţelor de transport aferente traseelor Alba Iulia – Sîntimbru – Obreja şi 

Alba Iulia – Sîntimbru – Mihalţ; 

- să se aprobe actualizarea şi includerea în Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 a traseelor 

menţionate cu consecinţa emiterii licenţelor de traseu aferente aferente şi semnării 

contractelor de delegare gestiune. 

         În motivarea cererii formulate, Societatea Livio Dario S.R.L. aduce mai multe critici 

Hotărârilor Consiliului local Mihalţ nr.29/31.10.2012 şi nr.36/19.11.2012 precum şi Hotărârii 

Consiliului local al comunei Sîntimbru nr.87/31.10.2012. 

         Pentru a fi analizate solicitările formulate se impune o scurtă expunere a stării de fapt 

existentă începând cu momentul iniţierii proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului, Caietului de sarcini şi Programului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în Judeţul Alba, proiect înregistrat 

sub nr.161/12.09.2012. 

         De asemenea, starea de fapt rezultată trebuie corelată cu contextul juridic rezultat din 

derularea unor litigii privitoare la Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în care Consiliul Judeţean Alba a avut 

calitatea de pârât. Astfel: 

- la data de 04 septembrie 2012 a fost transmisă consiliilor judeţene din ţară 

Radiograma Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.80592/MVF/21.08.2012 

(anexată la întâmpinare) prin care s-a stabilit Calendarul procedurii electronice 

stabilită la nivel naţional pentru atribuirea traseelor din Programul judeţean de 

transport a cărui valabilitate a fost preconizată a se derula începând cu 01 mai 2013; 

- luând act de acest Calendar, la 12 septembrie 2012 a fost întocmit un Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi a Programului de 

transport valabil începând cu 01 mai 2013; 

- acest proiect de hotărâre a fost supus procedurii transparenţei decizionale, în sensul că 

a fost afişat pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi s-a organizat şedinţa de dezbatere 

publică a acestui proiect de hotărâre la data de 09 octombrie 2012, urmând ca şi după 

această dată, persoanele interesate să poată face în continuare propuneri şi să-şi 

exprime în scris opiniile cu privire la acest program de transport Ca urmare a acestei 

proceduri de dezbatere a fost incheiata o minuta a intalnirii; 

- în acest sens, Consiliul Local al comunei Mihalţ a adoptat la data de 31 octombrie 

2012 Hotărârea nr.28/2012 prin care a aderat la AIDA, asociaţie de dezvoltare 

intercomunitara, constituita potrivit prevederilor  art. 11  din Legea nr. 215 /2001 care 



 

are drept scop efectuarea serviciului public de transport local de persoane şi 

Hotărârea nr.29/2012 prin care a aprobat eliminarea celor două trasee din Programul 

Judeţean de transport în formatul în care se regăsea în proiectul de hotărâre întocmit 

de Consiliul Judeţean Alba, şi introducerea lor în transportul local din cadrul AIDA – 

Transport Local; 

- aceste două hotărâri ale Consiliului Local al comunei Mihalţ au fost transmise 

Consiliului Judeţean Alba la data de 07 noiembrie 2012 cu adresa nr.5079/2012; 

- în acest context, la data de 27 noiembrie 2012, Consiliul Judeţean Alba a adoptat 

Hotărârea nr.197/2012 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi a 

Programului judeţean de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în Judeţul Alba; 

- prin cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.17132/27.12.2012, 

Societatea LIVIO DARIO S.R.L. a solicitat completarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Programului de transport public judeţean, înregistrat sub nr.161 din 

12 septembrie 2012, în sensul reintroducerii în cuprinsul acestuia a traseelor Alba 

Iulia – Sântimbru – Obreja şi Alba Iulia – Sântimbru – Mihalţ;  

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.7/24.01.2013 a fost respinsă plângerea 

prealabilă formulată şi completată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. prin care a solicitat 

revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/27 noiembrie 2012; 

- din acest motiv, Societatea LIVIO DARIO S.R.L. a formulat acţiune în contencios 

administrativ, înregistrată la Tribunalul Alba în dosar nr.4038/108/203. Prin acţiunea 

în contencios administrativ, reclamanta a solicitat: 

*anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.7/24.01.2013 prin care a fost respinsă 

plângerea prealabilă,  

*anularea dispoziţiei de iniţiere/operaţiunii tehnico-administrative de modificare a 

proiectului de hotărâre sub aspectul eliminării din noul Program de transport public 

judeţean de persoane a traseelor  Alba Iulia – Sântimbru – Obreja şi Alba Iulia – 

Sântimbru – Mihalţ,  

*anularea în parte a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/27.11.2012, precum şi 

*obligarea Consiliului Judeţean Alba să reia procedura de stabilire a Program de 

transport public judeţean de persoane prin cuprinderea pe ordinea de zi şi supunerea la 

vot în şedinţa Consiliului Judeţean Alba a includerii celor două trasee Alba Iulia – 

Sântimbru – Obreja şi Alba Iulia – Sântimbru – Mihalţ.     

         - prin aceeaşi acţiune în contencios administrativ, înregistrată la Tribunalul Alba în 

dosar nr.4038/107/2013 Societatea LIVIO DARIO S.R.L. a solicitat şi suspendarea 

executării  dispoziţiei de iniţiere/operaţiunii tehnico-administrative de modificare a 

proiectului de hotărâre sub aspectul eliminării din noul Program de transport public 

judeţean de persoane a celor 2 trasee precum şi suspendarea parţială a  în parte a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/27.11.2012, până la soluţionarea definitivă a 

cauzei.  

         În ceea ce priveşte cererea de suspendare menţionată anterior, aceasta a fost 

soluţionată definitiv de instanţele judecătoreşti fiind respinsă ca inadmisibilă atât de 

instanţa de fond, Tribunalul Alba prin Sentinţa administrativă nr.5102/CAF/2013, rămasă 

definitivă prin Decizia Curţii de Apel Alba Iulia nr.5364/2014. 

         La rândul său, cererea de anulare formulată de reclamanta LIVIO DARIO S.R.L. se află în 

curs de soluţionare la Tribunalul Alba, instanţă de fond având termen de judecată la data de 24 

mai 2017.  

         Un aspect important care trebuie menţionat, este că la data de 5 februarie 2014 prin 

Încheiere a instanţei de fond, s-a dispus suspendarea soluţionării cererii de anulare până la 

soluţionarea definitivă a dosarului nr.10815/117/2013 al Tribunalului Cluj¹. 

  În condiţiile în care dosarul nr.10815/107/2013  a fost soluţionat definitiv abia la data de 

24 martie 2017 prin pronunţarea Deciziei civile nr.628/2017 de către Curtea de Apel Cluj, 

cererea de anulare formulată de LIVIO DARIO S.R.L. a fost repusă pe rol fiind stabilit un prim 

termen de judecată la data de 3 mai 2017 iar ulterior s-a fixat un nou termen de judecată la data 

de 24 mai 2017. 



 

         Analizând la acest moment cererea formulată de Societatea LIVIO DARIO S.R.L. raportat 

la litigiul înregistrat pe rolul Tribunalului Alba aflat în stadiul procesual expus anterior, se 

impune respingerea cererii formulate în conformitate cu prevederile Legii contenciosului 

administrativ, având în vedere următoarele aspecte: 

- efectele juridice ale suspendarii actului administrative, în spetă a Programului de 

transport public de persoane 2013-2019,  au ca nota dominanta faptul ca se produce 

o intrerupere a actului şi a efectelor actului, o incetare vremelnica a producerii lor, urmand ca, 

dupa incetarea cauzelor care au determinat interventia suspendarii, sa se produca repunerea in 

vigoare a actului.. Suspendarea executării unui act administrativ are ca efect încetarea oricărei 

forme de executare, până la expirarea duratei suspendării şi nu revenirea la situaţia juridică 

existentă înainte de emiterea actului,. 

- solicitarea de a fi cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

Alba din luna mai 2017 şi de a fi supusă aprobării includerea celor 2 trasee în Programul de 

transport aferent perioadei 01.05.2013 – 30.06.2019, este o solicitare care face obiectul unui 

litigiu aflat pe rolul Tribunalului Alba în dosarul nr. 4038/107/2013, astfel încât nu poate fi 

inclusă pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Alba din luna mai 2017 şi 

supus aprobării acestui for deliberativ, până la soluţionarea definitivă a cererii de către instanţa 

de contencios administrativ; 

- de asemenea, raportat la soluţia definitivă pronunţată de instanţa de contencios 

administrativ cu privire la suspendarea aplicării noului Program judeţean de transport, în sensul 

respingerii acestei cereri, nu poate fi soluţionată favorabil nici solicitarea Societăţii LIVIO 

DARIO S.R.L. de a-i fi prelungită licenţa de traseu aferentă celor două trasee, până la 

soluţionarea acţiunii aflată pe rolul Tribunalului Alba şi înregistrată în dosar nr.4038/107/2013; 

- prin respingerea celor două solicitări menţionate anterior, pentru motivele enunţate se 

impune respingerea în mod corespunzător a cererii formulate Societăţii LIVIO DARIO S.R.L. şi 

în ceea ce priveşte solicitarea de actualizare şi includere în actualul Program de transport a celor 

două trasee menţionate, cu consecinţa emiterii licenţelor de traseu aferente şi semnării 

contractelor de delegare gestiune; 

_____________________________________________________________________ 

¹ Dosarul nr.10815/117/2013 al Tribunalului Cluj, a avut ca obiect anularea Hotărârii  Consiliului Judeţean Alba 

nr.197/2012 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi a Programului judeţean de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în Judeţul Alba, cerere 

formulată de Societatea Transgilyen S.R.L. La data de 07 iulie 2014 dosarul a fost suspendat până la soluţionarea 

unui alt dosar, aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj şi având ca obiect anularea Ordinului comun al ministrului 

Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Transporturilor. A fost repus pe rol la data de 20.07.2007 şi soluţionat 

de Tribunalul Cluj prin Sentinţa 3492/2016 prin care s-a dispus anularea Hotărârii  Consiliului Judeţean Alba 

nr.197/2012. În urma recursului promovat de Consiliul Judeţean Alba, Curtea de Apel Cluj, prin Decizia 

nr.628/2017, a admis recursul, a casat sentinţa instanţei de fond şi a respins ca inadmisibilă cererea formulată de 

reclamanta Transgilyen S.R.L. În urma rămânerii definitive a acţiunii formulate în acest dosar al Tribunalului Cluj, 

nr.10815/117/2013, a fost repus pe rol dosarul aflat pe rolul Tribunalului Alba, cu nr.4038/107/2013, în care 

reclamant este Societatea Livio Dario S.R.L. 

 

 

- cu privire la solicitarea de cuprindere pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Alba din luna mai 2017 şi supunerea spre aprobare a prelungirii 

licenţelor de transport aferente celor două trasee, această solicitare se impune a fi 

respinsă având în vedere că nu revine Consiliului Judeţean Alba nici o atribuţie 

privind eliberarea licenţei de transport
2 

 

         În ceea ce priveşte criticile formulate de Societatea LIVIO DARIO S.R.L. cu privire la 

Hotărârile Consiliilor locale ale comunelor Mihalţ şi Sîntimbru, prin care au aprobat includerea 

celor două trasee în gestiunea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (AIDA) – Transport 

Local, ceea ce a determinat neincluderea acestor trasee în Programul de transport aferent 



 

perioadei 01.05.2013 – 30.06.2019, aceste critici privesc acte administrative provenind de la alte 

autorităţi publice care nu sunt în raporturi de subordonare în raport cu Consiliul Judeţean Alba şi 

cu privire la care controlul legalităţii actelor emise este exercitat de Prefectul Judeţului Alba în 

virtutea prerogativelor conferite de legiuitor în acest sens, sau, cu privire la care însăşi Societatea 

LIVIO DARIO S.R.L. ar fi avut posibilitatea formulării unei acţiuni în contencios administrativ 

pentru aspectele criticate. 

         Pentru toate aspectele menţionate anterior, apreciem că se impune respingerea cererii 

formulate de Societatea LIVIO DARIO S.R.L. 

 

 

Director executiv, 

Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 ² În conformitate cu prevederile art.3 pct.7 din Ordinul ministrului Tansporturilor nr.972/2007, licenţa de transport 

este un document eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile 

de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, prin care operatorul are acces la transportul rutier 

public. Este aşadar o noţiune diferită de licenţa de traseu, definită de pct.8 din textul de lege indicat, şi cu privire la 

care Consiliul Judeţean are într-adevăr competenţe, aprobând eliberarea acestora de Autoritatea Rutieră Română – 

A.R.R, în urma derulării unei proceduri electronice de atribuire de către Agenţia pentru Agenda Digitală a 

României. 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei  

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

 

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

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii 

organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 8502 din 9 mai 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 3132 din 27 februarie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3676 din 1 martie 2017; 

- avizul Ministerului Sănătăţii, comunicat prin adresa nr. 

XI/A/15461/FB/2233/06.04.2017 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 172 alin. 7 din Legea 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 Structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

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

Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 23 iulie 2015 şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 140 din 14 aprilie 2017 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,  

                      ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
Înregistrat cu nr. 156 

Alba Iulia,  9 mai 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de  Hotărâre

al  Consiliului Judetean Alba nr. 156/9 mai 2017

- Sectia medicina interna 49 paturi

din care:

- compartiment pneumologie 6 paturi

- compartiment reumatologie 6 paturi

- compartiment endocrinologie 5 paturi

- Sectia gastroenterologie 25 paturi

- Compartiment nefrologie 13 paturi

- Sectia cardiologie 50 paturi

din care:

- comp. terapie intensiva coronarleni 10 paturi

- Sectia oncologie medicala 35 paturi

din care:

- compartiment ingrijiri paliative 6 paturi

- Compartiment hematologie 5 paturi

- Compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 17 paturi

- Sectia chirurgie generala 60 paturi

din care:

- compartiment neurochirurgie 8 paturi

- comp. chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva 7 paturi

- compartiment chirurgie vasculară 5 paturi

- Compartiment urologie 20 paturi

- Sectia obstetica ginecologie 62 paturi

- Sectia neonatologie 30 paturi

din care:

- compartiment terapie intensiva 5 paturi

- compartiment prematuri 10 paturi

- Sectia pediatrie 43 paturi

din care:

- compartiment terapie acuta 5 paturi

- Sectia ortopedie si traumatologie 35 paturi

- Compartiment oftamologie 15 paturi

- Sectia ORL 25 paturi

din care:

- compartiment chirurgie orala maxilo-faciala 5 paturi

- Sectia ATI 28 paturi

- Sectia neurologie 73 paturi

din care:

- compartiment terapie acuta 5 paturi

- compartiment cronici 5 paturi

- Sectia boli infectioase 46 paturi

din care:

- compartiment HIV/SIDA 4 paturi

- Compartiment dermatovenerologie 8 paturi

- Sectia psihiatrie 50 paturi

- Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie 32 paturi

din care:

- compartiment recuperare medicala-ortopedie si 

traumatologie 7 paturi

Structura Organizatorică propusă a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 



- Compartiment recuperare neurologie 15 paturi

22 paturi

- Statie de hemodializa 4 aparate

- Unitate Primire Urgente (UPU) 5 paturi

- Cabinet medicina dentara de urgenta

                                            TOTAL 758 paturi

- Spitalizare de zi 25 paturi

- Insotitori 14 paturi

- Bloc operator

- UTS Unitate de transfuzii sanguine

- Sterilizare

- Farmacie

- Laborator analize medicale

- Laborator radiologie si imagistica medicala

- computer tomograf

-RMN

- Laborator explorari functionale

- Serviciul judetean de medicina legala

- Serviciul de anatomie patologica

- compartiment citologie

- compartiment histopatologie

- prosectura

- Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistenţei medicale

- Cabinet planificare familiala

- Cabinet medicina muncii

- Cabinet oncologie medicala

- Cabinet boli infectioase

- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (educatie specifica)

- Cabinet diabet zaharat, nutritie I boli metabolice (picior diabetic)

- CSM adulti cu stationar de zi          

- stationar de zi 35 locuri

- CSM copii

- Compartiment ergoterapie

- Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

Laborator endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica

Laborator endoscopie bronsica

- Dispensar TBC

medicina interna 

cardiologie

gastroenterologie

reumatologie

nefrologie

endocrinologie

pediatrie

chirurgie generala

chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva

neurochirurgie

neurologie

dermato-venerologie

- Compartiment psihiatrie cronici (Baia de Aries)

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:

Nota:Spitalul are aprobate 763 de paturi , din care 5 paturi se inchid temporar



psihiatrie

urologie

ortopedie si traumatologie

chirurgie maxilo faciala

oftamologie

ORL

obstetica ginecologie

psihiatrie

neuropsihiatrie

recuperare, medicina fizica si balneologie

geriatrie si gerontologie

alergologie si imunologie clinica

pneumologie

hematologie

punct de recoltare

fisier - informatii

chirurgie vasculară

Laboratoarele deservesc atat sectiile cu paturi cat si ambulatoriul integrat

Centrul de Sanatate Multifunctional Ocna Mures

Spitalizare de zi

din care: 20 paturi

medicina interna 7 paturi

pediatrie 8 paturi

obstetica-ginecologie 5 paturi

Sali de tratamente

Puncte de recoltare probe biologie

Cabinet medicina interna

Cabinet pediatrie

Cabinet obstetrica ginecologie

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL

         AVIZAT,

SECRETARUL JUDETULUI ALBA

                                                         VASILE BUMBU

La nivelul spitalului functioneaza Centru judetean de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice



ANEXA nr. 2  la proiectul de

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA                 hotarare a Consiliului Judetean Alba

nr.  156 / 9 mai  2017

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

47 1 54
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2 20 8 19

30 3 35

16 1 2

53 1

54 1 27 9
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60 Comp. neurochirurgie 2 14
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59 2 3 5
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16 3 8 17
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Comp. Ergoterapie 1

23 3 13 3

82 1 18 10

68 2

40 2 9

13 2

1

1 13
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50 4 2

19 4 3

25 3

22
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6
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Dispensar TBC

UTS

Punct recoltare

Comp. de internari- informatii

Managementul calitatii serviciilor medicale

CSM adulti cu stationare de zi

L. explorari functionale

Cab. Nefrologie

Dietetica si bloc alimentar

Garderoba

Centrul de sanatate  multifunct. Ocna Mures

CSM copii

L. radiologie si imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitate

Comp. prosectura

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

Serviciul judetean de medicina legala

Cab. oncologie medicala

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Comp. religios

Comp. auditCab. Ortopedie-traumatologie

Cab. Oftalmologie Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.)

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)

Comp. juridic

Birou informatica și statistică med

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MANAGER

L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

L. biochimie

Serviciul de anatomie patologica

Comp. rel. cu publicul și consiliere

Sterilizare

Comp. citologie

Muncitorii spatii verzi

Centrala telefonica

Statistică

Cab. Geriatrie si gerontologie

Cab. Alergologie si imunitate clinica

Fisier dispensar policlinica

Cab. Neurochirurgie

Comp. chirurgie plastica microchirurgie 

reconstrutiva

Cab. Endocrinologie

Spitalizare de zi

Sectia boli infectioase

AMBULATORIUL INTEGRAT AL 

SPITALULUI 
ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Cab. Gastoenterologie

Cab. Reumatologie

Comp. histopatologie

Muncitorii indirect productivi

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

Cabinet interne

Laborator hematologie

Laborator radiologie si imagistica medicala

Cab. Dermato-venerologice

Cab. Chirurgie generala

Cab. Psihiatrie

Cab. Neurologie

Cab. Pediatrie

Cab. Psihiatrie

Cab. ORL

Cab. Medicina sportiva

Cab. Neuropsihiatrie

Cab. Ginecologie

Statie hemodializa

Comp. oftalmologie

Sectia ATI

Unitatea de primire urgente Cabinet med. dentara de urgenta

Sectia psihiatrie acuti

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

Sectia recuperare medicala fizica si balneo Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Comp. recuperare neurologica

Comp. dermato-venerice

Sectia neonatologie

Sectia ORL

Sectia oncologie medicala

Comp.hematologie

Sectia chirurgie generala

Sectia pediatrie

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia neurologie

Comp. terapie acuta

Cab. medicina muncii

Bloc operator

Cab. boli infectioase

SECTII SI COMPARTIMENTE

Comp. prematuri

Sectia cardiologie

Comp. terapie intensiva

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Urologie

Sectia medicina interne Comp. reumatologie

Farmacie spitalCab. cardiologie

DIRECTOR FIN. CONTABIL

Laborator bacteriologie 

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI

L. analize medicale

Comp. terapie intensiva

Comp. pneumologie

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Cab. planificare familialaComp. urologie

Sectia obstetica ginecologie

Sectia gastroenterologie Comp. endocrinologie

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Comp. nefrologie

Comp. ingrijiri paliative

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Dietetica

Bloc alimentar

POSTURI IN STRUCTURA FUNCTIONALA 110

Serv.finan.-contab. 

Spalatorie

4

1316

TOTAL POSTURI

MagazieConducatorii auto

Serv. tehnic administrativ si PSM

1,430

Serviciul resurse umane

Cabinet obst.ginecologie

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

L.endoscopie bronsica

Spitalizare de zi

Cabinet med.interna

Cab.chir.plastica si microchir. 

Reconstructiva

Cab. Chirurgie maxilo faciala

Cab pneumologie

Cab. Hematologie

Comp. Confe, reparare si intretinere inventar moale

Cabinet  pediatrie

COMITETUL DIRECTOR

POSTURI IN STRUCTURA MEDICALA

Cab. Recuperare fizica si balneologie

Sala de gimnastica

Comp. HIV/SIDA

Ingrijitoare curatenie

Comp. cronici

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Comp. terapie acuta



CONSILIUL JUDETEAN ALBA Anexa nr. 3 la proiectul de  Hotărârea

al  Consiliului Judetean Alba 

nr. 156/9 mai 2017

NR.POST DENUMIRE FUNCTIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE NR POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

2 DIRECTOR MEDICAL GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

3 DIRECTOR FIN. CONTABIL GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR INGRIJIRI GRADUL II S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

SECTIA MEDICINA INTERNE        32 PATURI                                                

5 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

11 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA INTERNA 6

12 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

13 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

17 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

29 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 12

30 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

35 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

38 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 34

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

39 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1

40 MEDIC S MEDICI REUMATOLOGIE 1

41 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SECTIA MEDICINA INTERNĂ - COMPARIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

42 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

43 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

45 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

46 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

47 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 6

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

48 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

49 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

50 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

51 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 4

SECTIA GASTROENTEROLOGIE                                                            25 PATURI

52 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1

54 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

55 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOSCOPIE 1

58 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3

59 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

60 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

70 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 10

72 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

73 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

74 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

78 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

79 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

81 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 30

COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                               13 PATURI   

82 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1

83 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1

84 ASISTENT MED. PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

85 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

87 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

88 ASISTENT MEDICAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

90 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

       STAT DE FUNCȚII 

A. STRUCTURI MEDICALE

SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA
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91 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

95 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

97 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 16

SECTIA CARDIOLOGIE                                                                              40 PATURI

98 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CARDIOLOGIE  1

100 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

105 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

107 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROF. CFM 2

108 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

122 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 14

123 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

124 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

125 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

128 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

130 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

134 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 37

SECTIA  CARDIOLOGIE - COMP. TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI    10 PATURI

136 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

137 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

144 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

145 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

146 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

149 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

150 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA                                                      25 PATURI

151 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

154 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 3

155 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

156 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

158 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

159 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

169 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 10

173 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

176 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

178 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

183 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

185 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

188 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 38
SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE      6 PATURI

189 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA DE FAM. COMP. PALEATIE1

190 PSIHOLOG PRACTICANT S ALT PERSONAL SANITAR PSIHOLOG 1

191 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

192 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

195 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED GENERALIST 3

199 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4
204 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 16

205 MEDIC SPECIALIST S MEDICI HEMATOLOGIE 1

207 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

208 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

210 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 6

COMP DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE               17 PATURI

211 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

212 MEDIC PRIMAR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

213 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

214 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

218 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

219 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

221 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

222 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

224 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

COMP HEMATOLOGIE                                                         5 PATURI
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Nr. total posturi 14

SECTIA CHIRURGIE GENERALA                                                        40 PATURI

225 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

231 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 6

232 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

233 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

234 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

237 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

238 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

253 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 15

255 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

256 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

263 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

264 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

267 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 43

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP NEUROCHIRURGIE                     8 PATURI

268 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

270 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2

273 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

275 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

278 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

279 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 12

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP CHIRURGIR PLASTICA         

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA                                                      7 PATURI

280 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICA 1

282 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 3

283 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE VASCULARĂ 1

284 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT UROLOGIE                                                                                 20 PATURI

285 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1

286 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 1

287 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI UROLOGIE 1

288 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

289 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

293 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

295 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

296 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

298 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

299 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

301 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 17

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE                                                        62 PATURI

302 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

309 MEDIC PRIMAR S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

311 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

312 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

314 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

333 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 19

339 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 6

341 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

343 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

352 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 9

360 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 8

Nr. total posturi 59

SECTIA NEONATOLOGIE                                                                 15 PATURI

361 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

362 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

363 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

367 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

368 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

369 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

370 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

372 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 12

SECTIA CHIRURGIE GENERALA- COMP CHIRURGIE VASCULARA- 5 PATURI
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SECTIA NEONATOLOGIE- COMP. TERAPIE INTENSIVA                      5 PATURI

373 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

374 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

380 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

382 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

386 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA NEONATOLOGIE - COMP. PREMATURI                              10 PATURI

387 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
388 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

389 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI NEONATOLOGIE 1

390 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

393 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

395 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

397 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA PEDIATRIE                                                                         42 PATURI

398 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PEDIATRIE 1

400 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2

404 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

405 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

407 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 2

417 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 10

419 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

420 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

421 INSTRUCTOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

422 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

423 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

428 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

430 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

432 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 35

SECTIA PEDIATRIE  -COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA                   5 PATURI  

433 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

436 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

437 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

439 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 7

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

440 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

443 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

447 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 4

448 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

449 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

460 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 11

463 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

464 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

465 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

468 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

473 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

475 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

478 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 39

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                                15 PATURI

479 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

481 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

482 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

483 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

487 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

488 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

489 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

491 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

494 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 16

SECTIA  ORL                                                                   20 PATURI

495 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORL 1

498 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3

499 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORL 1

500 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

505 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

506 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

507 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

35 PATURI
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511 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

512 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

514 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 20

SECTIA ORL  - COMP.CHIRURGIE MAXILO-FACIALA   5 PATURI

515 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE MAXILO-FACIALA  1

516 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

517 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

SECTIA ATI                                                                                   28 PATURI

518 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI ATI 1

524 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 6

527 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 3

528 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ATI 1

529 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

536 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 7

537 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

579 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 42

580 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

581 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

582 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 0.5

582 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 0.5

583 TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPALPL PERSONAL SANITAR MEDIU TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPAL1

584 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

595 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 11

599 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 82

SECTIA NEUROLOGIE                                                                           63 PATURI

600 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI NEUROLOGIE 1

605 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 5

607 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 2

608 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

632 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 24

633 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

635 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

651 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

654 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 3

660 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 6

Nr. total posturi 61

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTA                    5 PATURI

661 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

663 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

664 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

665 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 5

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                    5 PATURI

666 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

667 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

SECTIA   BOLI INFECTIOASE                                                               42 PATURI

668 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

670 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 2

671 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

672 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

673 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

674 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

681 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

686 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

688 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

689 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

693 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

694 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

700 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 6

Nr. total posturi 33

SECTIA BOLI INFECTIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                          4 PATURI

701 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

703 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

705 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
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706 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

707 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 7

COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                                       8 PATURI

708 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 1

710 MEDIC SPECIALIST S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 2

711 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

715 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

716 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

718 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

720 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 13

SECTIA  PSIHIATRIE ACUTI                                                                  50 PATURI

721 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PSIHIATRIE 1

727 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6

729 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

730 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

735 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 5

748 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

749 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

750 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

751 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

763 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 12

764 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

766 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

770 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 50

SECTIA  RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO                     25 PATURI

771 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

773 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 2

774 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

775 ASISTENT MEDICAL SEF S PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

778 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

785 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

786 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

787 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

791 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

793 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 23

SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE - COMP RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE      7 PATURI

794 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

795 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICA                                 15 PATURI

796 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

797 MEDIC PRIMAR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

798 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

799 PROFESOR CFM S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

801 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

802 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

808 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 6

809 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

814 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

817 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 22

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIES)                     22 PATURI

818 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 1

819 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

820 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

824 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

826 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

831 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

833 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2
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835 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

836 MUNCITOR IV G MUNCITORI MUNCITOR BUCATAR 1

Nr. total posturi 19

STATIE HEMODIALIZA                                                               4 APARATE

837 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

838 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

840 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

842 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

843 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

844 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

845 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

847 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 11

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE                                                           5 PATURI

848 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI URGENTA 1

858 MEDIC PRIMAR S MEDICI URGENTA 10

859 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

865 MEDIC SPECIALIST S MEDICI URGENTA 6

866 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA IN UPU1

870 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

871 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI URGENTA 1

872 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI URGENTA 1

875 MEDIC S MEDICI URGENTA 3

877 MEDIC S MEDICI GENERALIST CU COMPETENTA IN UPU2

878 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

883 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5

887 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

912 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 25

921 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

925 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

927 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

928 ANALIST PROGRAM IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0.5

928 INGINER DE SISTEM I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0.5

929 SECRETAR DACTILOGRAF I A M PERSONAL SANITAR MEDIU SECRETAR DACTILOGRAF 1

932 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

935 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

951 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 16

967 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

968 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

978 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 10

Nr. total posturi 131

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE - CABINET MED. DENTARA DE URGENTA   

981 MEDIC SPECIALIST S MEDICI STOMATOLOG 3

982 MEDIC S MEDICI STOMATOLOG 1

983 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 5

SPITALIZARE DE ZI                                                                          25 PATURI

984 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

988 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 4

989 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 6

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

     CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

990 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET CARDIOLOGIE

992 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

     CABINET GASTROENTEROLOGIE

993 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

995 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
     CABINET  REUMATOLOGIE

996 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET  NEFROLOGIE

997 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

998 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET    PEDIATRIE

999 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1
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   CABINET  CHIRURGIE GENERALA

1000 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1001 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1002 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   NEUROCHIRURGIE

1003 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET NEUROLOGIE

1004 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

1006 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

    CABINET PSIHIATRIE

1007 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   UROLOGIE

1008 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

1009 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1010 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  OFTALMOLOGIE

1011 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  ORL

1012 ASISTENT MEDICAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

1013 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET PSIHIATRIE

1014 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1015 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1016 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET NEUROPSIHIATRIE

1017 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

1018 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICA SI BALNEOLOGIE

1020 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1021 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   SALA DE GIMNASTICA

1022 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

   CABINET MEDICINA SPORTIVA

1023 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINA SPORTIVA 1

1024 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

1025 MEDIC PRIMAR S MEDICI GERIATRIE SI GERONTOLOGIE 1

1026 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  CABINET DE ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA

1027 MEDIC PRIMAR S MEDICI ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA1

1028 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET PNEUMOLOGIE

1029 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET HEMATOLOGIE

1030 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

PUNCT DE RECOLTARE

1031 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  FISIER DISPENSAR POLICLINICA

1032 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1034 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

1035 STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

STATISTICA

1036 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1038 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

   INGRIJITOARE CURATENIE

1042 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 53

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

BLOC OPERATOR

1043 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
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1050 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 7

1053 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 3

1054 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1067 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

1071 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETICA GINECOLOGIE 4

1075 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

1076 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1083 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

1087 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

1088 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

1096 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 8

Nr. total posturi 54

UTS

1097 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1

1098 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

STERILIZARE

1099 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 1

1108 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 9

1109 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1110 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 12

FARMACIE SPITAL

1111 FARMACIST SEF SECTIE GRADUL II S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1112 FARMACIST PRIMAR COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1113 FARMACIST PRIMAR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1114 FARMACIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1115 FARMACIST REZ. AN III S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1127 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 12

1128 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1129 OPERATOR DATE I M PERSONAL SANITAR MEDIU OPERATOR DATE II 1

1130 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 20

LABORATOR BACTERIOLOGIE

1131 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI LABORATOR 1

1132 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1133 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1135 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1136 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 6

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

1138 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1139 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1144 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 5

1145 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE SI PLANIFICARE FAMILIARA

1146 MEDIC SPECIALIST S MEDICI LABORATOR 1

1147 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1148 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1149 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1150 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 5

LABORATOR BIOCHIMIE

1151 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1154 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

1155 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1157 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2
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Nr. total posturi 7

LABORATOR HEMATOLOGIE

1158 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1159 CHIMIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1162 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1163 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1164 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1165 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 8

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

1166 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1168 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1170 MEDIC SPECIALIST S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1171 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1172 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1179 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA7

1180 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1181 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1182 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 17

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

COMPUTER TOMOGRAF- SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1184 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1185 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1190 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA5

1191 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

Nr. total posturi 9

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

RMN SPITAL  SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1192 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

Nr. total posturi 1

LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE

1193 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 1

1195 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 2

1196 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1197 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1198 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

1199 MEDIC SEF SERV. M.L. GRADUL I S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1200 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1202 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALA 2

1203 FARMACIST PRIMAR M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIST  M.L. 1

1204 CHIMIST PRNCIPAL M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR CHIMIST  M.L. 1

1208 ASISTENT MED. PRIN. M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 4

1209 ASISTENT MEDICAL M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1210 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1211 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

1212 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 14

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT CITOLOGIE

1213 BIOLOG SPECIALIST A.P. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1214 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1215 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

1216 ASISTENT MED. PRIN. A.P. COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1217 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1218 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1219 ASISTENT MEDICAL DEB.A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST             1

1220 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 5

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - PROSECTURA

 LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ

 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ SI TERAPEUTICĂ
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1221 MEDIC SEF SERV. A.P. GRADUL I S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 1

1223 MEDIC PRIMAR A.P. S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 2

1225 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 2

1226 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

Nr. total posturi 6

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

1227 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE COMP. PLANIF. MED.1

1228 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1229 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

CABINET MEDICINA MUNCII

1230 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1231 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1232 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

 CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

1235 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1236 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

CABINET BOLI INFECTIOASE 

1238 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

1239 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (EDUCATIE SPECIFICA)

1240 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

1241 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

CSM ADULTI CU STATIONARE DE ZI -  35 LOCURI

1242 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1

1243 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

1244 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE 1

1245 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1246 ASISTENT SOCIAL DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1247 ASISTENT MED. DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1248 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1249 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 8

CSM COPII

1250 MEDIC SEF CSM GRADUL I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1252 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 2

1253 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1255 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

1256 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1257 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1259 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1260 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

1261 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1262 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 13

DISPENSAR   TBC

1263

MEDIC SEF DISPENSAR TBC 

GRADUL I S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1265 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1267 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1268 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1269 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1276 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

1277 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1278 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1279 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1280 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 18

CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

1281 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

1282 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

SPITALIZARE DE ZI
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1283 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

1286 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1287 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

1290 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

1291 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1292 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1293 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 13

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1294 SEF SERVICIU GRADUL II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1295 MEDIC S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1296 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 0.5

1296 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 0.5

1297 CONSILIER JURIDIC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1298 CONSILIER JURIDIC II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1300 INSPECTOR DE SPEC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST 2

1301 ECONOMIST IA S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORECONOMIST 1

1302 ANALIST AJ. I A M PERSONAL MEDIU ANALIST AJUTOR 1

Nr. total posturi 9

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE

1303 MEDIC SEF SERV. GRADUL I S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1

1304 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

1305 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENA 1

1306 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1307 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1310 AGENT D.D.D. G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 3

1314 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

1315 MUNCITOR NECALIFICAT G MUNCITORI MUNCITOR NECALIFICAT 1

Nr. total posturi 13

COMPARTIMENT DE INTERNARII - INFORMATII

1317 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

1318 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

1319 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

1324 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 5

1325 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

1326 CONTABIL IA M TESA CONTABIL 1

Nr. total posturi 8

BIROU INFORMATICA ȘI STATISTICĂ

1327 SEF BIROU GRADUL II S TESA ANALIST PROGRAMATOR 1

1328 INGINER DE SISTEM I S TESA INGINER DE SISTEM 1

1330 ANALIST DEBUTANT S TESA ANALIST 2

1331 ANALIST AJ. I A M TESA ANALIST AJUTOR 1

Nr. total posturi 5

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  APROVIZIONARE SI TRANSPORT

1332 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1337 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 5

1340 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S TESA ECONOMIST/INGINER/JURIST 3

Nr. total posturi 9

MAGAZIE

1341 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1

1342 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1

1343 MUNCITOR IV M MUNCITORI ACHIZITOR 1

1345 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

Nr. total posturi 5

CONDUCATORI AUTO

1350 MUNCITOR II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 5

Nr. total posturi 5

1351 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

RESURSE UMANE

1354 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 3

1356 INSPECTOR DE SPEC I S TESA ECONOMIST 2

CABINETE MEDICALE

SERVICIUL RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

CABINET PEDIATRIE

CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE 
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RELATII  CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

1357 SOCIOLOG S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORSOCIOLOG 1

1358 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 1

1359 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

Nr. total posturi 9

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1360 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1362 INGINER IA S TESA INGINER 2
1363 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 1

1364 ARHIVAR M TESA ARHIVAR 1

MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

1365 SEF FORMATIE MUNCITORI M MUNCITORI ELECTRICIAN/INSTALATOR/MECANIC/FOCHIST1

1370 MUNCITOR I G MUNCITORI ELECTRICIAN 5

1373 MUNCITOR I G MUNCITORI INSTALATOR 3

1375 MUNCITOR I G MUNCITORI MECANIC 2

1381 MUNCITOR I G MUNCITORI FOCHIST 6

1382 MUNCITOR II G MUNCITORI FOCHIST 1

1383 MUNCITOR I G MUNCITORI ZUGRAV 1

1384 MUNCITOR I G MUNCITORI TAMPLAR 1

CENTRALA TELEFONICA

1385 MUNCITOR III G MUNCITORI TELEFONISTA 1

MUNCITOR SPATII VERZI MUNCITORI

1387 MUNCITOR SP.VERZI G MUNCITORI 2

ACTIVITATE DE INTRETINERE REVIZIE THE. ASCENSOARE MUNCITORI

1392 MUNCITOR III G MUNCITORI LIFTIERA 5

Nr. total posturi 33

COMPARTIMENT CONFEC'IONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE

1393 MUNCITOR II G MUNCITORI CROITOR 1

1394 MUNCITOR IV G MUNCITORI CROITOR 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT JURIDIC

1395 CONSILIER JUR. IA S TESA JURIST 1

1396 CONSILIER JUR. I S TESA JURIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT AUDIT

1397 AUDITOR I S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1398 AUDITOR I S TESA AUDITOR I 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT RELIGIOS

1400 PREOT I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PREOT 2

Nr. total posturi 2

DIETETICA

1401 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1402 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

BLOCUL ALIMENTAR

1405 MUNCITOR I G MUNCITORI BUCATAR 3

1411 MUNCITOR II G MUNCITORI BUCATAR 6

1412 MUNCITOR III G MUNCITORI BUCATAR 1

1417 MUNCITOR IV G MUNCITORI BUCATAR 5
Nr. total posturi 17

GARDEROBA

1420 GARDEROBA G PERSONAL AUXILIAR SANITARGARDEROBA 3

Nr. total posturi 3

SPALATORIE
1421 SPALATOREASA SEF M PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

1430 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 9

Nr. total posturi 10

TOTAL  POSTURI UNITATE 1430

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL

         AVIZAT,

SECRETARUL JUDETULUI ALBA

                                                         VASILE BUMBU
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, 

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

 

  

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 23 iulie 2015 şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 140 din 14 aprilie 2017 au fost aprobate Structura Organizatorică, 

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

            Conducerea Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 3132 din 27 februarie 

2017 a solicitat demararea procedurii privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin 

transformarea Compartimentului de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale în Serviciul 

de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului 

ministrului sănătății nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

             Potrivit prevederilor art. 172 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „structura organizatorică, 

reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din 

reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin 

al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului 

Sănătăţii”. 

             Analizând nota de fundamentare a Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înaintată cu 

adresa Consiliul Judeţean Alba nr. 4316/09.03.2017, conducerea Ministerului Sănătăţii a avizat 

prin adresa nr. XI/A/15461/FB/2233/06.04.2017, modificarea structurii organizatorice după cum 

urmează: transformarea Compartimentului de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale în 

Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

 Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi 

în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Alba am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 156 din 9 mai 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 8502/09.05.2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, 

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

 

 

 

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

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

judeţean aprobă prin hotărâre organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, ale societăţilor comerciale şi 

ale regiilor autonome de interes judeţean.  

            Conducerea Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 3132 din 27 februarie 

2017 a solicitat potrivit prevederilor art. 180 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, demararea 

procedurii privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin transformarea 

Compartimentului de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale în Serviciul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului nr. 1101 din 30 

septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, ordin ce prevede faptul că serviciul de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale se va constitui cu minimum 5 posturi. În prezent 

structura compartimentului este următoarea: 2 posturi medic, 3 posturi asistent medical, 3 posturi 

agent D.D.D., 4 posturi îngrijitor și un post muncitor necalificat. 

             Conducerea Ministerului Sănătăţii a avizat potrivit prevederilor art. 172 alin. (7) din 

Legea nr. 95/2006, prin adresa nr. XI/A/15461/FB/2233/06.04.2017 modificarea structurii 

organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Urmare a modificării structurii organizatorice se impune și  modificarea Organigramei şi 

a Statului de funcţii în sensul transformării Compartimentului de prevenire şi combatere a 

infecţiilor nozocomiale în Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

 Faţă de cele ce preced, propun aprobarea modificării Structurii organizatorice, 

Organigramei şi a Statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 

Societatea APA–CTTA  S.A. Alba ; 

- raportul de specialitate nr. 8673/11 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”nr. 192/9 mai 2017, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8463/9 mai 2017; 

Luând în considerare prevederile: 

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

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

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

canalizare nr. 1969-12770/2008 

Având în vedere prevederile: 

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

completările ulterioare);  

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii contabilităţii nr. 82/1991, 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 includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a 

bunurilor achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor 

menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. 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, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, S.C.  APA–CTTA S.A Alba,  Direcției juridice şi 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

         

Înregistrat cu nr. 157 

Alba Iulia, 11 mai 2017 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 157/11 mai 2017 

 

 

 

 

Lista 

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

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. Motocositoare buc. 1 8200,00 8200,00 

2. Distilator de apa GFL buc. 1 4815,00 4815,00 

TOTAL: 13015,00 

 

 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării 

acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

 

 

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca titular al 

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

1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului privat al Județului Alba. 

Prin adresa nr. 192/9 mai 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 8463/9 mai 2017, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”solicită Consiliului 

Județean Alba includerea unor bunuri din categoria mijloacelor fixe, achiziţionate de catre 

Societatea Comercială APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare 

(I.I.D.), în Inventarul proprietății private a Județului Alba și concesionarea lor către S.C. APA 

CTTA S.A.  

Conform Capitolului II- Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA CTTA S.A. nr. 1969-

12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite de Operator cu scopul 

furnizării serviciilor menţionate. Mijloacele fixe achiziţionate, după natura lor, fac parte din 

categoria bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba, iar după uz, trebuie 

concesionate Operatorului regional de apă, S.C. APA-CTTA S.A. 

 Prin proiectul de hotărâre, propun ca bunurile achiziţionate să fie incluse în domeniul 

privat al Judeţului Alba şi concesionate Operatorului regional de apă, încheindu-se Act adiţional 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1968-12770/2008. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 157 din 11 mai 2017. 

   

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 8673/11.05.2017 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

 

Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C. 

APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1969-12770/2008, bunuri aparținând 

domeniului privat al Județului Alba. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA 

transmite prin adresa nr. 192/08.05.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

8463/08.05.2017, că Societatea Comercială APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de 

Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare bunuri din categoria mijloacelor fixe şi anume: 

 Motocositoare,  1 buc., în valoare de 8.200,00 lei; 

 Distilator de apa GFL, 1 buc., în valoare de 4.815,00 lei. 

 Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, 

dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul 

de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond IID). Pentru a scurta mecanismul de 

circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a 

împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul Judeţean Alba în calitate de 

Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor 

alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în fondul IID.  

Bunurile achiziţionate din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare vor fi incluse în 

domeniul privat al Judeţului Alba şi concesionate Operatorului regional de apă. Concesionarea 

bunurilor menţionate, către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. se va realiza prin Act 

adiţional, întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA, care modifică 

Anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1968-12770/2008. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va completa 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului  privat al Judeţului Alba cu mijloacele fixe 

achiziţionate din fondul I.I.D., iar concesionarea acestora către S.C. APA-CTTA S.A., va 

permite Operatorului regional, să realizeze o mai buna gestionare a serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului Alba. 

      

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren situat administrativ 

 în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului 

Alba în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și 

concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun 

imobil – teren situat administrativ în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului privat al Județului Alba în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba și concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8713/11 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Societății APA CTTA S.A. nr. 2874/11 mai 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 8710/11 mai 2017, împreună cu contractul de vânzare – 

cumpărare, extrasul de CF 71443 Lupșa și planul de amplasament și delimitare. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 179/2016 privind aprobarea achiziționării 

unui teren în suprafață de 1910 mp, de către APA CTTA S.A. pentru Proiectul „Reabilitarea și 

extinderea sistemelor de apă uzată în județul Alba 2014-2020; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.1969-12770/2008. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

- art. 8 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea bunului imobil - teren înscris în CF 71443 Lupșa, cu nr. 

cadastral 71443, în suprafață de 1910 mp, situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea 

Lupșa, nr. f.n., județul Alba, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

Județului Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și 

înregistrarea la poziţia cu nr. crt. 218, având datele de identificare prevăzute în anexa – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă demararea procedurii de schimbare a categoriei de folosință, a bunului 

imobil identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, din categoria „Fâneață” în categoria „Curți 

Construcții”. 



Art. 3. Se aprobă concesionarea către Societatea APA CTTA S.A. Alba a bunului imobil, 

identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1969-12770/2008. 

Art. 4. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății APA 

CTTA S.A. Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

   

    

 

 

          

 

                                                AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                            Vasile BUMBU    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Înregistrat cu nr. 158 

Alba Iulia, 11 mai  2017 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 158/11 mai 2017   

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 2018 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

Clasificare 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

218 1.8 Teren  Imobil situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea  Lupșa, nr. f.n. 

județul Alba compus din: 

 - teren cu categoria de folosință Curți Construcții, intravilan - înscris în 

CF 71443 Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 1.910 mp  

  

 

2016 35.094 lei Domeniul public 

al judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. …/2017 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren  

situat administrativ în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin 

 domeniului privat al Județului Alba în inventarul bunurilor care aparțin  

domeniului public al Județului Alba și concesionarea acestuia către  

Societatea APA-CTTA S.A. Alba 
 

 

 

 Serviciile de alimentare cu apă și canalizare de pe raza județului Alba, sunt concesionate 

operatorului regional SC APA CTTA S.A., potrivit contractului de delegare de gestiune nr. 

1969-12770/2008. Conform Capitolului II - Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea APA CTTA 

S.A. nr. 1969-12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite de 

Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate.  

În baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 179/2016 Societatea APA CTTA S.A. a 

achiziționat, în domeniul privat al județului Alba, suprafața de 1910 mp teren, în comuna Lupșa, 

localitatea Lupșa, județul Alba necesară realizării investiției „Gospodărie de apă Mănăstire” 

pentru implementarea Proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în județul 

Alba 2014-2020”, conform adresei Societății APA CTTA S.A. nr. 2874/11 mai 2017, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8710/11 mai 2017, unde se va  construi o stație de 

pompare și alimentare cu apă a comunei Lupșa. 

Ținând cont că prin realizarea investiției „Gospodărie de apă Mănăstire” din cadrul 

Proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în județul Alba 2014-2020” pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Lupșa se va realiza o gestionare mai eficientă a serviciilor 

publice de alimentare cu apă la nivelul zonei Munților Apuseni din județul Alba, propun trecerea 

imobilului menționat mai sus în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului 

Alba și concesionarea acestuia operatorului regional SC APA CTTA S.A.,  

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

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

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

proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 158 din  11 mai 2017. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 8713/11.05.2017  

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren  

situat administrativ în localitatea Lupșa, din inventarul bunurilor care aparțin 

 domeniului privat al Județului Alba în inventarul bunurilor care aparțin  

domeniului public al Județului Alba și concesionarea acestuia către  

Societatea APA-CTTA S.A. Alba 
 

 

 

Societatea APA CTTA S.A. a achiziționat, în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 179/2016, suprafața de 1910 mp teren, în comuna Lupșa, localitatea Lupșa, județul Alba 

necesară pentru realizarea investiției „Gospodărie de apă Mănăstire” din proiectul „Reabilitarea 

și extinderea sistemelor de apă uzată în județul Alba 2014-2020”, conform adresei Societății 

APA CTTA S.A. nr. 2874/11 mai 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 8710/11 mai 2017.  

Conform contractului de vânzare cumpărare din 23 noiembrie 2016, având încheierea de 

autentificare nr. 3337/2016, terenul situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea  Lupșa, nr. 

f.n. județul Alba compus din: teren cu categoria de folosință fâneață, intravilan - înscris în CF 

71443 Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 1448 mp și teren cu categoria de folosință 

fâneață, extravilan - înscris în CF 71443 Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 462 mp a 

fost achiziționat în domeniul privat al județului. Conform reglementării cuprinsă în art. 123 alin. 

1 din 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare care prevede „consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 

domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea 

regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea 

hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 

privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii”, terenul identificat mai sus a fost 

achiziționat în domeniului privat al Județului Alba.  

Pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în 

județul Alba 2014-2020” bunurile imobile trebuie sa fie de interes public județean. În consecință, 

în conformitate cu prevederile  art. 8 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care prevede „trecerea bunurilor 

din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al 

acestora, potrivit art. 7 lit. e, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, 

respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local.”, este necesar ca 

bunul imobil – teren situat administrativ în comuna Lupșa, localitatea  Lupșa, nr. f.n. județul 

Alba înscris în CF 71443 Lupșa, cu nr. cadastral 71443, în suprafață de 1910 mp, să fie trecut în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba.  

Serviciile de alimentare cu apă și canalizare de pe raza județului Alba, sunt concesionate 

operatorului regional, Societatea APA CTTA S.A., prin contractul de delegare de gestiune nr. 

1969-12770/2008. Conform Capitolului II - Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea APA CTTA 

S.A. nr. 1969-12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite de 

Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Potrivit art. 7 din Contract, bunurile de 

retur reprezintă bunuri publice necesare furnizării de servicii, inclusiv terenurile ce sunt puse la 

dispoziția Operatorului sau cumpărate de Operator și sunt compuse din: 

a) terenurile aflate în proprietatea Autorității delegante, care aparțin domeniului 

public și pe care se află  construcțiile și instalațiile/rețelele aferente serviciilor publice de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare 

b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea 

echipamentelor și lucrărilor.  



În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 123 alin. 1 

din 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare care prevede „consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 

domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea 

regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea 

hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 

privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”, ale art. 861 alin. 3 din Noul Cod Civil 

(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care prevede „în 

condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 

concesionate ori închiriate.” ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, precum și prevederile 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.1969-12770/2008 propun concesionarea terenului mai sus identificat către Societatea APA 

CTTA S.A. Alba. 

Întrucât pe bunul imobil – teren în suprafața de 1910 mp teren, situat administrativ în 

comuna Lupșa, localitatea Lupșa, județul Alba se va realiza investiția „Gospodărie de apă 

Mănăstire” din cadrul proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în județul 

Alba 2014-2020” este necesar demararea procedurii de schimbare a categoriei de folosință a 

bunului imobil mai sus identificat din categoria de folosință „Fâneață” în categoria „Curți 

Construcții”. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  

judeţului. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian Neag 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilulului  

teren intravilan - monument istoric situat în  

municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba 
 

 

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

 Luând în dezbatere: 

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

preemţiune asupra imobilulului teren intravilan - monument istoric situat în municipiul Alba 

Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8729/11 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 477/09 mai 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 8587/10 mai 2017; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 
 

 

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

imobilului teren intravilan, teren împrejmuit, în suprafaţă de 518 mp, situat în municipiul Alba 

Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba, înscris în CF nr. 100503 Alba Iulia sub nr. cad. 100503, 

proprietar Fleşer Alina în cotă de 1/1 părţi, înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl 

arheologic de grupa A Situl arheologic „Oraşul antic Apulum”, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00002, 

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

constituie anexă la prezenta hotărâre.   

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

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

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

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

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

Judeţean Alba. 

 

               AVIZAT 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

 

Înregistrat cu nr. 159 

Alba Iulia, 11 mai 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilulului teren intravilan - monument istoric situat în municipiul  

Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba 

 

 

 

Prin adresa nr. 477/9 mai 2017 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 8587/10 mai 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută de 

doamna Fleşer Alina privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren 

intravilan,   situat în municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba. 

Fleşer Alina, în calitate de proprietar în cotă de 1/1 a imobilului teren intravilan, situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba, înscris în CF nr. 100503 Alba Iulia sub 

nr. cad. 100503, teren împrejmuit în suprafaţă de 518 mp., înscris în Lista Monumentelor 

Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic „Oraşul antic Apulum”, cod LMI 2015 

AB-I-m-A-00002,  îşi exprimă intenţia de a vinde imobilul respectiv. 

Prin adresa nr. 477/9 mai 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba transferă dreptul 

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

locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 159 din 11 mai 2017. 

 

 

PREŞEDINTE,                                     

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 8729 / 11.05.2017 
 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilulului teren intravilan - monument istoric situat în municipiul  

Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba. 

 

 

Fleşer Alina având domiciliul în municipiul Alba Iulia, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 19, 

bl. A3, ap. 35, judeţul Alba, în calitate de proprietar în cotă de 1/1 asupra imobilului teren - situat 

în intravilanul municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba, prin adresa înregistrată 

la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 477/09.05.2017, anunţă intenţia de vânzare a 

imobilului respectiv. Imobilul teren împrejmuit este înscris în CF nr. 100503, nr. cad. 100503, 

intravilan, în suprafaţă de 518 mp., fiind înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl 

arheologic de grupa A Situl arheologic "Oraşul antic Apulum, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00002. 

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

istorice, cu modificările şi completările ulterioare, monumentele istorice aflate în proprietatea 

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

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

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

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

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

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

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

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

cu vânzătorul. 

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

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

Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

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

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

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

Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia. 

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

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

Consider că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului teren 

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

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

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

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

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

ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă  

din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit  

de interes judeţean – domeniul Sport 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-

profit de interes judeţean – domeniul Sport; 

- raportul de specialitate nr. 8787/12 mai 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/2017 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 123/2017 privind aprobarea Programului 

anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a  activităților nonprofit 

de interes județean, aferent anului 2017; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 11 alin. 3 și alin. 4, art. 91 alin. 6 lit. b și lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

 - Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 130/2006 emis de Preşedintele  Agenţiei Naţionale pentru Sport privind 

finanţarea  nerambursabilă  din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 

şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, 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  

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă din 

bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport 

– conform anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 



Art. 2. Suma de 500000 lei aprobată în bugetul local al Județului Alba prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 123/2017 pentru proiecte sportive din cadrul Programului anual de 

finanțare nerambursabilă a  activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017, se va 

utiliza astfel: 

a.) Suma de 400000 lei pentru proiecte sportive din cadrul Programului „Sportul de 

performanţă”, plafonul maxim/proiect fiind de 40000 lei; 

b.) Suma de 100000 lei pentru proiecte sportive din cadrul Programului „Sportul pentru 

toţi”, plafonul maxim/proiect fiind de 20000 lei. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean 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 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, Direcției juridică 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

              

                             

   CONSILIERI JUDEŢENI, 

 

      FULEA Ioan                                                                                   AVIZAT, 

                

      RADU Călin                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                  

      CHERECHEŞ Dan Ioan                                         Vasile BUMBU 

 

      SANDEA Dorin Gheorghe 

 

      MUREŞAN Corneliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 161 

Alba Iulia, 12 mai 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexă la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 161/12 mai 2017 

       

 

 

REGULAMENTUL  

privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba 

 pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport 

  

1. Dispoziţii generale 

 

 Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a 

procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru 

activităţi sportive nonprofit, de interes general, finanţare acordată de Unitatea Administrativ 

Teritorială - Judeţul Alba. 

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă 

 

 Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative: 

  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi 

jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

  H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

  O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 

şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti; 

 

3. Termeni şi expresii 

 

 Art. 3. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarea semnificaţie:  

 a.) Activitate generatoare de profit – obiectivul propus printr-un proiect care duce la 

obţinerea unui profit economic în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică; 

 b.) Activitate Sportivă – complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor 

obiective cu caracter sportiv; categoriile de acţiuni care constituie activitate sportivă sunt: acţiuni 

de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni 

sportive;  

 c.) Autoritate Finanţatoare – Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba;  

 d.) Beneficiar – Solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă; 

 e.) Bugetul proiectului – reprezintă totalitatea surselor de finanţare necesare realizării 

proiectului şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale 

în vigoare; 

 f.) Categorie eligibilă – categorie în cadrul căreia trebuie să se înscrie propunerile de 

proiect pentru a fi eligibile; 

 g.) Cerere de finanţare – document completat de către solicitant în vederea obţinerii 

finanţării printr-o propunere de proiect (Anexa nr.1 la Regulament); 

 h.) Cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru a fi decontate 

prin finanţarea nerambursabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prezentul 



regulament și care s-au efectuat exclusiv în scopul derulării activităților proiectului, în perioada 

de desfășurare a acestuia prevăzută în contract; 

 i.) Contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între 

Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, în calitate de Autoritate Finanţatoare, şi 

Beneficiar; 

 j.) Finanţare nerambursabilă = grant - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în 

vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor 

activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la 

nivelul judeţului Alba;  

 k.) Fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Judeţului Alba; 

 l.) Cofinanțare - contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; 

nu este considerată cofinanțare contribuția în natură, sub orice formă ar fi aceasta; 

 m.) Perioada de desfăşurare a proiectului – perioada cuprinsă între data derulării 

proiectului şi data finalizării acestuia;  

 n.) Solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o 

propunere de proiect. Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru proiecte de 

interes public judeţean, iniţiate şi organizate de către solicitanţi, în completarea veniturilor 

proprii şi a celor primite sub forma de donaţii şi sponsorizări; 

 o.) Structurile sportive - sunt asociaţii de drept privat sau instituţii de drept public, 

constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi 

care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora 

de către membrii lor şi participarea la acţiunile/activităţile şi competiţiile sportive. 

 

4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

 

 Art. 4. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă 

sunt: 

 a.) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau 

juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, 

beneficiar; 

 b.) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial 

care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru 

atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

 c.) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

 d.) tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi 

a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană 

fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul 

respectiv; 

 e.) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes 

general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare 

nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an; 

 f.) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor 

nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data 

încheierii contractului de finanţare; 

 g.) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie 

de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului. 

 

5. Scop şi domeniu de aplicare 

 

Art. 5. (1) Scopul Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului 

Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport este dezvoltarea activităţii 

sportive în judeţul Alba. 

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de 

finanţare nerambursabilă din bugetul local anual al Judeţului Alba, pentru susţinerea activităţii 

sportive, în conformitate cu reglementările precizate la art. 2. 

(3) Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru: 

 a.) activităţi generatoare de profit; 



 b.) activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. 

(4) Pentru aceeaşi activitate sportivă un beneficiar nu poate contracta decât o singură 

finanţare nerambursabilă de la Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba în decursul unui 

an fiscal. 

 Art. 6. (1) Programele sportive de utilitate publică cuprinse în Programul anual în cadrul 

cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt: „Sportul de performanţă” şi „Sportul 

pentru toţi”. 

(2) Scopurile Programului „Sportul de performanţă”: 

 a.) susţinerea pregătirii şi participării la competiţii a sportivilor legitimaţi la cluburile 

sportive din judeţul Alba în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan local, judeţean, 

regional, naţional sau internaţional; 

 b.) sprijinirea organizării de evenimente şi concursuri sportive (judeţene, regionale, 

naţionale, internaţionale) în judeţul Alba; 

(3) Obiectivele Programului „Sportul de performanţă” sunt: 

 a.) obţinerea de rezultate de excepţie în competiţiile oficiale din campionatul intern şi 

Cupa României, Campionatele şi Cupele mondiale, Europene, Jocurile Olimpice, precum şi la 

alte competiţii oficiale, de către sportivii secţiilor pe ramură de sport a structurilor sportive de 

seniori, tineret şi juniori din judeţul Alba; 

 b.) atragerea unui număr cât mai mare de sportivi, atât din ţară cât şi din străinătate, la 

evenimentele sportive organizate pe raza judeţului Alba, ocazie deosebită în cunoaşterea şi 

promovarea valorilor culturale, istorice şi turistice ale judeţului. 

(4) Scopurile Programului „Sportul pentru toţi”: 

 a.) organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, de interes local, judeţean, regional, 

naţional sau internaţional, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare 

a întregii colectivităţi; 

 b.) monitorizarea, selecţia şi promovarea tinerilor cu abilităţi sportive deosebite de către 

cluburile sportive de performanţă; 

(5) Obiectivul Programului „Sportul pentru toţi” este atragerea şi educarea cetăţenilor 

din cadrul a cât mai multor categorii sociale şi de vârstă, pentru practicarea mişcării în aer liber 

şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. 

(6) Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a programelor sportive din judeţul 

Alba este aprobată în bugetul local anual al Judeţului Alba. 

 

6. Criterii şi condiţii minimale de eligibilitate a solicitantului 

 

 Art. 7. Pentru a participa la selecţia de oferte solicitantul trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

 a.) să fie persoană juridică fără scop patrimonial sau structură sportivă, constituite 

conform legii; 

 b.) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 

contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

 c.) să nu se afle în litigiu cu Consiliul Judeţean Alba; 

 d.) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi 

solicită atribuirea unui contract de finanţare; 

 e.) să nu furnizeze informaţii false în declaraţiile din cererea de finanţare; 

 f.) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a 

finanţării;  

 g.) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja 

în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 h.) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de Consiliul Judeţean 

Alba; 

 i.) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la 

organul fiscal competent; 

 j.) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum şi a legii; 

 k.) cluburile sportive de drept privat trebuie să fie  structuri fără scop lucrativ; cluburile 

organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni nu pot primi finanțări nerambursabile; 



 l.) pentru solicitanții din cadrul Programului „Sportul de performanţă”  condiţia de 

eligibilitate este ca solicitantul să fie structură sportivă recunoscută în condiţiile legii (deţinătoare 

a Certificatului de Identitate Sportivă / CIS), având sediul în raza teritorial-administrativă a 

Judeţului Alba şi să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la 

asociaţia pe ramură de sport judeţeană; 

 m.) solicitantul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă activitatea 

corespunzătoare domeniului la care doreşte să participe şi pentru care solicită finanţarea 

nerambursabilă. 

 Art. 8. (1) Nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații: 

 a.) documentația prezentată este incompletă; 

 b.) nu şi-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat şi 

bugetul local, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; 

 c.) furnizează informaţii false sau incomplete în documentele prezentate; 

 d.) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile 

asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care Consiliul Judeţean 

Alba poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens sau au prezentat declaraţii inexacte 

la o participare anterioară; 

 e.) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 f.) nu prezintă declaraţiile pe propria răspundere necesare de anexat cererii de finanţare; 

 g.) documentaţia de finanţare este depusă după termenul limită anunţat de Consiliul 

Judeţean; 

 h.) cererea de finanţare are ca obiect activităţi nerelevante pentru obiectivele 

programului; 

 i.) se face vinovat de declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de Comisia de 

evaluare/selecţie; 

 j.) cererea nu este semnată şi ştampilată în original; 

 k.) proiectul nu respectă condiţiile şi criteriile de finanţare. 

 (2) Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba are dreptul de a cere solicitanţilor 

prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea, precum şi documente 

edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ 

atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din 

România; 

 (3) Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba are dreptul de a nu permite 

participarea la selecţia de proiecte solicitanţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin 

acorduri de asociere/colaborare sau contracte de finanţare anterioare; 

 

7. Documentaţia care se va depune pentru solicitarea finanţării nerambursabile 

 

 Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se depune într-un singur 

exemplar şi va conţine următoarele documente: 

 a.) Formularul de solicitare a finanţării nerambursabile (Anexa nr. 1 la Regulament); 

 b.) Statutul și Actul constitutiv – copie; 

 c.) Certificatul de identitate sportivă (CIS) – la solicitanții din cadrul Programului 

„Sportul de performanță” -  copie;  

 d.) CV-ul membrilor echipei de implementare; 

 e.) Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea (Anexa nr. 2 la Regulament); 

 f.) Declaraţie de imparţialitate (Anexa nr. 3 la Regulament); 

 g.) Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 

 h.) Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local; 

 i.) Dovada asigurării contribuției financiare de minim 10% din valoare proiectului; 

 j.) Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț prescurtat și 

cont prescurtat al rezultatului exercițiului financiar) - copie; 

 (2) Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 

conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană 

împuternicită legal de acesta. 

 (3) Bugetul va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire 

a contractului de finanţare nerambursabilă. 



(4) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din Cererea de finanţare depusă; 

(5) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma ”conform cu originalul” și 

vor fi semnate și ștampilate de către solicitant. 

(6) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea contractului de 

finanțare; 

 

8 . Depunerea documentaţiei de solicitare a finanţării nerambursabile 

 

 Art. 10. (1) Documentaţia de finanţare nerambursabilă se trimite în plic sigilat, prin poştă, 

mesagerie expresă sau se depune la Registratura Consiliului Județean Alba, la adresa indicată 

mai jos: 

Consiliul Judeţean Alba 

Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1 

510118 Alba Iulia 

Registratură, Cam 6. 

(2) Documentaţiile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-

mail) sau  trimise la alte adrese, ori peste termenul limită indicat în anunţul de participare, nu vor 

fi luate în considerare şi vor fi restituite la fel cum au fost depuse (plic închis). 

(3) Fiecare plic (cerere de finanţare) va primi un număr de înregistrare unde va fi 

menţionată data şi ora primirii documentelor de către autoritatea finanţatoare.  

(4) Orice solicitare primită după acest termen limită va fi respinsă în mod automat, chiar 

dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită sau dacă întârzierea este datorată 

serviciului de mesagerie.  

 

9. Procedura de evaluare și selecţie a proiectelor 

 

 Art. 11. (1) Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza 

selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare 

nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea 

principiilor prevăzute la art. 4.  

(2) Proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare, în limita unui fond anual aprobat de 

către Consiliul Judeţean Alba, pentru această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale 

referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local anual.  

(3) Selecţia constă în ierarhizarea proiectelor în funcţie de valoarea, importanţa sau 

reprezentativitatea pentru programul căruia i se adresează, pe baza punctajului acordat de 

comisie. 

 (4) Procedura de evaluare şi selecţie de proiecte organizată de Unitatea Administrativ 

Teritorială - Judeţul Alba va cuprinde următoarele etape: 

 a.) publicarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile; 

 b.) publicarea Anunţului de participare; 

 c.) înregistrarea documentaţiei de solicitare a sprijinului financiar; 

 d.) verificarea înregistrării, eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la 

capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului; 

 e.) evaluarea şi selecţia proiectelor propuse; 

 f.) comunicarea rezultatelor evaluării către solicitanţi; 

 g.) întocmirea proiectului de hotărâre privind alocarea sprijinului financiar; 

 h.) încheierea contractului de finanţare; 

 i.) virarea sumelor alocate pe baza documentelor justificative depuse. 

 Art. 12. Centralizarea solicitărilor se face de către funcţionarii desemnați din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, care vor transmite centralizatorul cererilor 

Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse, constituită prin dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba, denumită în continuare Comisia. Pe baza propunerilor venite din 

partea Comisiei, funcţionarii precizaţi vor întocmi proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

sumelor alocate solicitanţilor. După aprobarea alocării fondurilor, aceştia vor comunica 

beneficiarilor contractul de finanţare pentru acordarea sprijinului financiar aprobat. 

 Art. 13. Criteriile generale de evaluare a proiectelor sunt: 

 a.) proiectele sunt de interes public local, judeţean, regional, naţional sau internaţional, 

promovează şi contribuie la dezvoltarea sportului în judeţul Alba; 



 b.) calitatea şi anvergura (internaţională, naţională, regională, judeţeană sau locală), 

valoarea şi importanţa proiectului; 

 c.) numărul şi diversitatea sportivilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste 

proiecte; 

 d.) cuantumul cofinanţării solicitate. 

 Art. 14. (1) Criteriile de evaluare pentru proiectele care se încadrează în Programul 

„Sportul de performanţă” sunt următoarele: 

 a.) susţinerea pregătirii şi participării la competiţii a sportivilor legitimaţi la cluburile 

sportive din judeţul Alba 

Nr

. 

crt

. 

Criteriu Punctaj acordat 

1 

În cadrul proiectului propus, echipa/ 

sportivul va participa la competiţii 

oficiale de nivel: local, judeţean, 

regional, naţional sau internaţional 

* JO/CM 

 

 

25 p 

** 

CE/CB 

 

 

17 p 

*** Liga 1 

 

 

12 p 

**** Liga 2 

și alte ligi 

inferioare 

8 p 

2 
Numărul total de sportivi angrenaţi în 

proiect 

peste 70 

25 p 

51-70 

17 p 

21-50 

12 p 

1-20 

8 p 

3 
Numărul de sportivi legitimaţi***** peste 200 

15 p 

101-200 

12 p 

51-100 

8 p 

1-50  

5 p 

4 

Performanțe obținute în ultimele 12 

luni 

****** Locul I-III ******* Locul I-III 

Juniori și tineret 10 p 7 p 

Seniori 15 p 10 p 

5 
Cuantumul contribuției proprii a 

solicitantului 

Peste 51% 

10 p  

26-50% 

6 p 

16-25% 

4 p 

10-15% 

2 p  

*           Jocuri Olimpice, Campionat Mondial sau Cupă Mondială 

**        Campionat European, Cupa Europeană sau Cupă Balcanică 

***     Liga1, Divizia 1, Divizia A, semifinala/ finala Cupei României sau primul eşalon sportiv 

al Federaţiei sportive (Campionate Naționale) 

****    Liga 2, Divizia B – numai echipelor care retrogradează şi au ca obiect promovarea 

****** În cazul în care solicitantul este asociație județeană pe ramură de sport, se vor lua în 

considerare sportivii legitimați în structurile afiliate la aceasta; 

*******  Clasarea pe unul din primele trei locuri din cadrul competițiilor sportive oficiale de 

nivel internațional (JO, CM, CE și CB) 

******** Clasarea pe unul din primele trei locuri la finalele din cadrul competițiilor sportive 

oficiale de nivel național pe ramuri de sport 

 b.) sprijinirea organizării de evenimente şi concursuri sportive (judeţene, regionale, 

naţionale sau internaţionale) în judeţul Alba: 

Nr

. 

crt

. 

Criteriu Punctaj acordat 

1 
Nivelul competiţiei sportive oficiale 

organizate 

*  Internațional 

25 p 

** Național 

20 p 

Județean/local 

15 p 

2 

Importanţa şi amploarea  

evenimentului sportiv pentru judeţul 

Alba - număr de participanți din 

afara județului 

peste 61% 

dintre 

participanți 

25 p  

31-60% dintre 

participanți 

15 p 

0-30% dintre 

participanți 

10 p 

3 
Numărul total de sportivi angrenaţi 

în proiect 

peste 300 

25 p 

101-300 

20 p 

51-100 

10 p 

1-50 

5 p 

4 
Cuantumul contribuției proprii a 

solicitantului 

peste 51% 

25 p 

26-50% 

15 p 

16-25% 

7 p 

10-15% 

3 p 

*     Participanți din minim alte 3 țări, înafara României 

**   Participanți din minim 7 județe din România, înafara judeţului Alba 



 

 (2) Criteriile de evaluare pentru proiectele care se încadrează în Programul „Sportul 

pentru toţi”: 

Nr

. 

crt

. 

Criteriu Punctaj acordat 

1 

Importanţa şi amploarea  evenimentului 

sportiv pentru judeţul Alba - număr de 

participanți din afara localității de 

desfășurare a evenimentului * 

peste 31% 

dintre 

participanți 

25 p  

11-30% 

dintre 

participanți 

15 p 

0-10% 

dintre 

participanți 

10 p 

2 Numărul total de participanţi  * 

peste 

1000 

50 p 

501-1000 

30 p 

101-500 

20 p 

sub 100 

10 p 

3 
Cuantumul contribuției proprii a 

solicitantului 

peste 51% 

25 p 

26-

50% 

15 p 

16-

25% 

7 p 

10-15% 

3 p 

*   Se va lua în considerare numărul total de participanţi din ediţia precedentă. În cazul în care 

evenimentul se află la prima ediţie, se va estima numărul de participanţi 

(3) Vor fi selecționate pentru finanţare proiectele care au întrunit un minim de 50 de 

puncte;  

(4) În cazul în care există egalitate de punctaj, următorul criteriu de departajare va fi 

contribuţia proprie a solicitantului. Dacă şi după departajarea pe baza acestui criteriu se menţine 

egalitatea, iar suma alocată programului respectiv este insuficientă pentru finanţare integrală a 

proiectelor depuse, Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a aloca bugetul disponibil 

solicitanţilor, proporţional cu valoarea bugetului proiectului depus. 

(5) Proiectele vor fi finanțate în ordinea punctajului obținut, în limita bugetului alocat. 

(6) Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea şi desfășurarea selecției, precum şi asupra rezultatului evaluării 

proiectelor depuse, şi să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului evaluării şi selecţiei. 

 (7) Contestațiile se soluționează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. 

 (8) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor, constituită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. În componenţa 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt membri care au făcut parte din Comisia de 

evaluare şi selecţie a proiectelor. 

 

10. Încheierea contractului de finanţare 

 

 Art. 15. (1) Rezultatul final al evaluării şi selecţiei se va publica pe site-ul Consiliului 

Judeţean Alba www.cjalba.ro – Secțiunea Anunțuri. Solicitanții vor fi înștiințați cu privire la 

rezultatul final al evaluării și prin email. 

(2) Solicitanţii selectaţi vor fi înştiinţaţi în scris, la adresa comunicată în cererea de 

finanţare-cadru (Anexa nr. 1 la Regulament) şi li se vor trimite câte 2 exemplare din contractul 

de finanţare. Aceştia sunt obligaţi să aducă la autoritatea finanţatoare, în termen de maxim 30 de 

zile calendaristice de la primirea comunicării, cele 2 exemplare din Contractul de finanţare, 

semnate şi ştampilate, dar nu mai târziu de data începerii activităţii/acţiunii proiectului. 

Depăşirea termenului de 30 de zile atrage după sine pierderea finanţării proiectului. 

 

11. Procedura de decontare 

 Art. 16. Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte 

următoarele: 

 a.) să fie efectuate în perioada executării contractului (principul neretroactivităţii, astfel 

cum este definit de Legea nr. 350/2005, art. 4 lit. f ); 

 b.) să fie necesare pentru realizarea acţiunii; 

 c.) să fie prevăzute în bugetul proiectului; 
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 d.) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv  

utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim cost/beneficiu; 

 e.) să fi fost realizate de beneficiar în perioada de implementare a acţiunii conform cererii 

de finanţare aprobate; 

 f.) să fi fost înregistrate în  contabilitatea Beneficiarului; 

 g.) să fie identificabile şi verificabile; 

 h.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative; 

 i.) cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate şi 

oportune. 

 Art. 17. Următoarele cheltuieli sunt eligibile: 

 a.) cheltuieli de transport; 

 b.) cheltuieli de cazare; 

 c.) cheltuieli de masă (Dacă se beneficiază de cheltuieli zilnice de masă nu se mai admit 

cheltuieli cu alimentaţia de efort); 

 d.) cheltuieli privind alimentaţia de efort (Dacă se beneficiază de cheltuieli cu alimentaţia 

de efort nu se mai admit cheltuieli zilnice de masă); 

 e.) cheltuieli privind plata arbitrilor şi a medicilor;  

 f.) cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi 

a altor bunuri; 

 g.) cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv; 

 h.) cheltuieli medicale şi pentru controlul doping; 

 i.) cheltuieli taxe competiţii;  

 j.) cheltuieli chirii baze sportive; 

 k.) cheltuieli asistenţă medicală; 

 l.) cheltuieli ordine/pază; 

 m.) cheltuieli de promovare şi reclamă; 

 n.) cheltuieli cu medicamente şi asigurări medicale;  

 o.) cheltuieli de recuperare şi refacere; 

 p.) cheltuieli premii și indemnizații sportive. 

 Art. 18. Următoarele cheltuieli sunt neeligibile: 

 a.) cheltuieli pregătirii proiectului nu vor fi acoperite din finanţarea nerambursabilă şi nu 

trebuie incluse în bugetul proiectului; 

 b.) cheltuieli administrative - chirie sediu şi utilităţi: apă, canal, electricitate, telefon, 

internet, gaze, cheltuieli de încălzire; 

 c.) cheltuielile salariale; 

 d.) cheltuielile pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor; 

 e.) cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe; 

 f.) achiziţiile de terenuri; 

 g.) achiziţia, reabilitarea, construirea, renovarea de clădiri; 

 h.) achiziţia de vehicule sau componentele acestora (anvelope, părţi caroserie etc.), 

reparaţii şi servicii de întreţinere; 

 i.) băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar; 

 j.) achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică, precum şi obiecte de inventar de natura 

acestora; 

 k.) datorii şi provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare; 

 l.) dobânzi datorate; 

 m.) cheltuieli finanţate din alte surse; 

 n.) pierderi de schimb valutar; 

 o.) aporturi care reprezintă contribuţie în natură (ex: teren, proprietate imobiliară fie că  

este integrală sau parţială, bunuri de folosinţă îndelungată, materii prime, munca de binefacere 

neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);  

 p.) elemente deja finanţate prin alte proiecte/finanţări; 

 q.) credite la terţe părţi; 

 r.) cheltuieli pentru dezvoltarea infrastructurii solicitantului. 

 Art. 19. (1) Documentele necesare decontării cheltuielilor efectuate pentru 

implementarea proiectului sunt următoarele: 



a.) pentru achiziţionarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor se vor depune documentele 

care fac dovada respectării procedurii prevăzute în legislaţia românească privind achiziţiile 

publice, respectiv copie a dosarului de achiziţie: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factura fiscală; 

III.  dovada plăţii pentru bunurile/ serviciile/ lucrările achiziţionate; 

IV.  notă de recepţie şi bon de consum, în cazul bunurilor; 

V. contract prestări servicii; 

b.) pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea conform prevederilor H.G. nr. 

1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factura fiscală (detaliat: nr. de persoane * nr. de nopţi cazare * valoarea/noapte 

cazare/persoană = valoare totală), care va cuprinde perioada cazării sau data (dacă este vorba 

numai de o noapte de cazare);  

III. factura fiscală va fi însoţită de un tabel nominal cuprinzând numele, prenumele şi 

calitatea persoanelor care au beneficiat de cazare, tabel semnat şi ştampilat de către beneficiar; 

IV. pentru închirierea unei locuinţe pentru sportivii legitimaţi: contract de închiriere 

înregistrat conform prevederilor legale în vigoare, factura fiscală (unde este cazul) şi copia cărţii 

de identitate a sportivului care a închiriat locuinţa; 

V. dovada plăţii (bon fiscal, ordin de plată sau chitanţă);  

c.) pentru decontarea cheltuielilor privind transportul, conform prevederilor H.G. nr. 

1447/2007:  

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. biletele de tren, de avion şi factura aferentă acestora; 

III. factura fiscală în care să fie menţionat clar: ocazia închirierii, durata închirierii (de 

la …până la…), o copie a contractului de închiriere a mijlocului de transport şi o copie a foii de 

parcurs, în cazul deplasării cu mijloace de transport auto închiriate (microbuz, autocar, 

autoturism); 

IV. factura fiscală va fi însoţită de un tabel cuprinzând numele, prenumele şi calitatea 

participanţilor care au beneficiat de contravaloarea cheltuielilor de transport (cu semnătura 

preşedintelui şi ştampila organizaţiei); 

V. în cazul deplasării cu mijloace de transport proprietate personală: factură fiscală 

pentru combustibil, declaraţie pe propria răspundere în care se va menţiona localitatea de plecare 

şi localitatea de destinaţie (tur şi retur), precum şi distanţa parcursă (în km, tur şi retur); 

VI. în cazul deplasării cu mijloace de transport proprii entităţii trimiţătoare: foaie de 

parcurs, bonuri fiscale; 

VII. în cazul transportului rutier efectuat cu autoturismul proprietate personală 

sau cu mijloace de transport proprii entităţii trimiţătoare, se va deconta consumul de carburant 

raportat la numărul de kilometrii parcurşi pe distanţa cea mai scurtă (numărul de km se va 

calcula utilizând calculatorul electronic de distanţe rutiere www.distanta.ro);  

VIII. în cazul transportului rutier efectuat cu mijloc de transport auto închiriat, 

se va deconta cheltuiala de transport raportat la numărul de kilometrii parcurşi pe distanţa cea 

mai scurtă (numărul de km se va calcula utilizând calculatorul electronic de distanţe rutiere 

www.distanta.ro) şi la preţul/km prevăzut în contractul de închiriere; 

IX. în cazul achiziţionării de carburant, bonul fiscal este valabil dacă are menţionat 

CUI  (pentru o valoare a bonului fiscal mai mare de 100 lei se va solicita factură); 

X.  se vor deconta drept cheltuieli de transport: taxele pentru trecerea podurilor, 

traversarea cu bacul, taxele de aeroport, gară, aerogară sau port, precum şi alte taxe privind 

circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare,  taxele pentru bagaje, 

tichetele pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză precum şi comisioanele 

prevăzute de agenţiile de voiaj, şi costul transportului pe destinaţia dus-întors de la aeroport sau 

gară la locul de cazare sau de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii. 

d.) pentru decontarea cheltuielilor de masă sau a cheltuielilor cu alimentaţia de efort,  

conform prevederilor H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factură fiscală (detaliat: nr. de persoane care au servit masa * nr. de zile * 

valoarea/zi/persoana = valoare totala) care va cuprinde perioada în care s-a servit masa sau data 

(dacă este vorba numai de o zi de masă); 
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III. dovada plăţii (bon fiscal, ordin de plată sau chitanţă); 

IV. factura fiscală va fi însoţită de un tabel nominal cuprinzând numele, prenumele şi 

calitatea persoanelor care au beneficiat de masă, tabel semnat şi ştampilat de către beneficiar; 

V. dacă se beneficiază de cheltuieli zilnice de masă nu se mai admit cheltuieli cu 

alimentaţia de efort, respectiv dacă se beneficiază de cheltuieli cu alimentaţia de efort nu se mai 

admit cheltuieli zilnice de masă. 

e.) pentru decontarea cheltuielilor de mese oficiale la încheierea competiţiilor sportive şi 

a altor competiţii sportive internaţionale, conform prevederilor H.G. nr. 1447/2007:  

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factură fiscală (detaliat: nr. de persoane * nr. de zile * valoarea/zi/persoana = 

valoare totala); 

III. dovada plăţii (bon fiscal, ordin de plată sau chitanţă); 

IV. factura fiscală va fi însoţită de un tabel nominal cuprinzând numele, prenumele şi 

calitatea persoanelor care au beneficiat de masă, tabel semnat şi ştampilat de către beneficiar; 

f.) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea unor bunuri/servicii/spaţii etc., 

conform prevederilor H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. contract de închiriere; 

III. factura fiscală;  

IV. dovada plăţii (bon fiscal, ordin de plată sau chitanţă); 

g.) pentru decontarea cheltuielilor pentru materiale consumabile, conform prevederilor 

H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factura fiscală; 

III. nota de recepţie şi bon de consum; 

IV. dovada plăţii (bon fiscal, ordin de plată sau chitanţă); 

h.) pentru decontarea cheltuielilor privind asistenţa medicală, controlul antidoping şi 

serviciile de ambulanţă conform prevederilor H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. stat de plată (medici şi/sau asistenţi medicali) însoţite de copii după C.I.; 

III. factura fiscală cuprinzând lista produselor/serviciilor medicale achiziţionate; 

IV. tabel nominal cu sportivii beneficiari, care va cuprinde numele, prenumele, CNP-

ul, numărul de zile pentru care sportivul a beneficiat de produsele/serviciilor medicale 

V. dovada plăţii (bon fiscal, ordin de plată sau chitanţă); 

i.) pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea unor premii și indemnizații sportive 

pentru sportivi și antrenori/tehnicieni, conform prevederilor H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei acţiuni care să aibă 

ca finalitate acordarea unor premii pentru participanţi, beneficiarul finanţării nerambursabile va 

prezenta regulamentul de acordare a premiilor, din care să rezulte condiţiile de acordare şi 

cuantumul premiului pe care îl va primi fiecare participant, precum şi Statul de plată, care să 

cuprindă: numele şi prenumele persoanelor premiate, însoţite de copii după C.I., suma acordată, 

impozitul reţinut conform reglementărilor în vigoare (Codul fiscal), suma netă primită, CNP, 

semnătura persoanei beneficiare, aprobarea  persoanelor care răspund de implementarea 

proiectului, semnat şi ştampilat de organizator; 

III. diplome sau clasamentele oficiale – federaţii de specialitate sau DJST; 

j.) pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de materiale şi echipamente sportive, 

conform prevederilor H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factura fiscală; 

III. nota de recepţie şi bon de consum; 

IV. dovada plăţii (bon fiscal, ordin de plată sau chitanţă); 

k.) pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de vitamine şi susţinătoare de efort, 

medicamente şi materiale sanitare, unguente pentru procesul de refacere şi recuperare – conform 

prevederilor H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factura fiscală; 

III. dovada plăţii (ordin de plată sau chitanţă); 



IV. pontaj semnat şi stampilat de către organizaţie; 

l.) pentru decontarea cheltuielilor privind asigurarea ordinii publice şi respectarea 

normelor de pază la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale conform prevederilor H.G. 

nr. 1447/2007: 

I.  referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factura fiscală; 

III. dovada plăţii (ordin de plată sau chitanţă); 

m.) pentru decontarea cheltuielilor privind asigurările pentru accidente ale persoanelor 

conform art. 18 din H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor 

II. poliţa de asigurare; 

III. dovada plăţii (ordin de plată sau chitanţă); 

n.) pentru decontarea cheltuielilor privind taxe de înscriere şi sau de participare la 

acţiunile/activităţile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de 

organizatori conform art. 22 alin. 1 lit. e din H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor; 

II. factura fiscală; 

III. dovada plăţii (ordin de plată sau chitanţă); 

o.) pentru decontarea cheltuielilor privind indemnizaţia de arbitraj şi arbitrajul la 

competiţiile sportive interne şi internaţionale  conform art. 17  din H.G. nr. 1447/2007: 

I. referat justificativ pentru fundamentarea şi scopul efectuării cheltuielilor 

II. factura fiscală; 

III. dovada plăţii; 

IV. stat de plată  sau delegaţie din partea federaţiei de specialitate (ordin de plată sau 

chitanţă). 

            (2) Documentele justificative solicitate vor fi prezentate în copii ştampilate şi certificate 

pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al organizaţiei. 

 

12. Acordarea finanțării 

 

Art. 20. (1) Plata sumei reprezentând finanţare nerambursabila (maxim 90% din valoarea 

proiectului)  de către Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba se acordă astfel: 

a.) Tranşa I - 40% în termen de 10 zile de la semnarea contractului de finanţare în baza 

cererii depuse de beneficiar însoţită de estimarea cheltuielilor ce urmează a fi efectuate în cadrul 

proiectului; 

b.) Tranşa II - 50% în termen de 15 zile de la validarea  raportului intermediar însoţit de 

documentele prevăzute la art. 19 din prezentul Regulament  pentru justificarea Tranşei I. Plata 

transei II se face in baza cererii depuse de beneficiar, însoţită de estimarea cheltuielilor ce 

urmează a fi efectuate în cadrul proiectului; 

c.) Tranşa III - 10% se acordă după acceptarea raportului final, justificarea cheltuielilor 

eligibile conform documentele prevăzute la art. 19 din prezentul Regulament si justificarea 

cheltuielilor din contribuţia proprie. 

(2) Validarea raportului intermediar/final se face în termen de 30 zile de la înregistrarea 

acestuia la Registratura autorităţii finanţatoare. 

  (3) Raportul intermediar/final se depune în termen de maxim 15 zile de la finalizarea 

acţiunii/activităţilor/proiectului sportiv pentru care se acordă finanţarea. Pentru proiectele care 

presupun activităţi prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 10 

decembrie. 

(4) Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării 

nerambursabile înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care 

beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare 

(5) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada 

derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării rapoartelor. 

(6) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale beneficiarul achiziţionează 

din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea 

prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 



contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice. 

 (7) Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, 

calitatea organelor de control abilitate de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii 

nonprofit finanţate din fondurile publice 

 (8) Virarea primei tranşe de către Autoritatea finanţatoare în contul Beneficiarului se va 

putea face numai după ce beneficiarul a înaintat scrisoarea din partea Băncii/Trezoreriei care să 

certifice deschiderea contului special pentru proiect, precum şi extrasul de cont care să 

dovedească faptul că solicitantul a virat în contul proiectului 40 % din contribuţia proprie. 

 

13. Sancţiuni 

 

Art. 21. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu 

îşi îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea 

va fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de 

finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, 

beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea 

finanţării cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale. 

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din 

vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie 

Consiliului Judeţean Alba toate sumele primite. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de 

întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către Consiliului Judeţean Alba, conform 

legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare.  

 

14. Dispoziţii finale 

 

Art. 22. (1) Criteriul de acordare a finanţării este în funcţie de punctajul obţinut. 

(2) Programele şi acţiunile sportive vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitei de 

fonduri aprobate anual prin bugetul Judeţului Alba cu această destinaţie. 

Art. 23. (1) Pentru aceeaşi activitate un beneficiar nu poate contracta decât o singură 

finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. 

(2) Proiectul selectat nu poate fi înlocuit cu un alt proiect. De asemenea nici perioada de 

desfășurare nu poate fi modificată după încheierea procesului de selecție. 

Art. 24. (1) Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat. 

   (2) Autoritatea finanțatoare trebuie sa repete procedura de selecție de proiecte în cazul 

în care există un singur participant 

   (3) în cazul în care în urma repetării procedurii numai un proiect a depus propunerea de 

proiect, autoritate finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă 

acestuia în condițiile legii. 

Art. 25. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de 

selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării sub 

formă de document scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la Registratura 

Consiliului Judeţean Alba. 

(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care 

confirmă primirea. 

(4) Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament: 

Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare-cadru 

Anexa nr. 2 – Declaraţie pe propria răspundere 

Anexa nr. 3 – Declaraţie de imparţialitate 

Anexa nr. 4 – Contractul de finanțare 

 

 

 

 



                                                                                               Anexa nr. 1 

                                             la Regulamentul privind acordarea de finanţare 

 nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba 

                                                  pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul sport 

 

CERERE DE FINANŢARE-CADRU 

 

Beneficiar ............................... 

Nr. ............. din ....................... 

 

A) Date privind beneficiarul 
1. Denumirea beneficiarului.................................................................................................. 

2. Adresa ............................................................................................................................... 

3. Certificat de identitate sportivă nr...................................................................................... 

4. Cont nr. ................................., deschis la .......................................................................... 

5. Cod fiscal ........................................................................................................................... 

6. Alte date de identificare:.................................................................................................... 

   Telefon ................................ Fax ......................................... 

    E-mail .................. Web ....................................... 

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia, telefon) 

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

7.1.Coordonator......................................................................................................... 

7.2.Responsabil financiar.......................................................................................... 

7.3.Responsabil tehnic.............................................................................................. 

7.4.Alţi membri, după caz ....................................................................................... 

 

B) Date privind proiectul 
1. Denumirea proiectului....................................................................................................... 

2. Scopul .............................................................................................................................. 

3. Obiective specifice ............................................................................................................ 

4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului............................................................................. 

5. Perioada de derulare/acţiune/activitate............................................................................. 

6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate.............................................................................. 

7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate......................................................... 

8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi 

surse de finanţare), conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 

crt  
Proiectul, acţiunea/activitatea  

Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

 

- LEI - 

din care 

Suma 

solicitată din 

fonduri 

publice 

Venituri 

proprii ale 

structurii 

sportive 

 Proiectul 

 ……………………………………………………… 

ACTIVITATEA 1    
……………………………………………………… 

   

 ACTIVITATEA 2   
………………………………………………………. 

………………..…………………………………… 

   

 ACTIVITATEA 3 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

   

 TOTAL BUGET  (activitatea 1,2,3 …)    

*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt cele 

prevăzute în H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă 

 



C) Resurse umane şi financiare ale beneficiarului, angrenate în realizarea 

acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului 

 

1. Resurse umane 
1.1.Număr de personal salariat - total......................................................................, 

din care antrenori (pentru cluburile sportive) ................................................................... 

1.2.Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive).......................... 

1.3.Număr de sportivi legitimaţi pe secţii ................................................................. 

1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport 

judeţeană......................... 

1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport 

judeţeană………………...... 

 

2. Resurse financiare 
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , 

din care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ......................... lei , din 

care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

 

D) La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele 

documente: 

1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare; 

2. declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005; 

3. declaraţie conform modelului de mai jos. 
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Anexa nr. 2 

                                             la Regulamentul privind acordarea de finanţare 

 nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba 

                                                  pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul sport 

 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul/Subsemnații 

......................................................................................................................., reprezentant legal al 

.............................................................................., declar/declarăm pe propria răspundere, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal (Legea 286/2009, cu modificările și completările 

ulterioare) cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezint/reprezentăm 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 

130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive 

de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, 

respectiv: 

a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii; 

b) a publicat, în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate şi situaţiile 

financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ......, precum şi în Registrul 

naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub numărul ..........( în cazul structurilor 

sportive de utilitate publică) sau , după caz, a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a 

anului precedent la organul  fiscal precedent, înregistrată sub numărul......din.............( Ordinul 

nr. 236/2006)  

c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; 

d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 

contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

e) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt 

veridice; 

f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a 

regulamentelor proprii; 

g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală 

a finanţării; 

h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de 

dizolvare  ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect 

de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent; 

j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la 

instituţia .........................., în sumă de .......................... lei . 

 

Data ............................ 

 

Reprezentant legal: 

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

                                             la Regulamentul privind acordarea de finanţare 

 nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba 

                                                  pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul sport 

 

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 

 

 

 

 Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice 

moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în 

care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea 

proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese 

comune cu o altă persoană. 

 Subsemnatul,.................................................... ca persoană fizică sau ca persoană cu drept 

de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig 

să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este 

acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice 

situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 

 

    

 

 Numele şi prenumele: 

 

    Funcţia: 

 

      Semnătura şi ştampila: 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 

                                             la Regulamentul privind acordarea de finanţare 

 nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba 

                                                  pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul sport 

 

ROMÂNIA                BENEFICIAR ……………… 

UAT JUDEŢUL ALBA              Nr. ____________/______ 
Nr. ___________/_____ 

 

CONTRACT 

privind finanțarea acțiunilor/activităților din cadrul Proiectului 

____________________________________________ 

 

Capitolul I - Părţile 

   

Autoritatea finanţatoare – UAT JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail: 

cjalba@cjalba.ro, CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba 

Iulia, reprezentată prin Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi 

Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în 

localitatea _______________________, str________________,  judeţul Alba, telefon 

____________, fax_________________, e-mail________________, cont 

____________________, deschis la __________________, CUI/CIF ___________________, 

certificat de identitate sportivă (CIS) nr. ________________________, reprezentată prin 

__________________________, denumită în continuare Beneficiar, 

  în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările şi 

modificările ulterioare, ale  Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 

şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind 

aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123/14.04.2017 privind aprobarea 

Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a 

activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017   

 au convenit încheierea prezentului contract. 

 

Capitolul II - Obiectul contractului 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de finanţare nerambursabilă 

din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul 

Sport, în vederea  implementării proiectului - 

____________________________________________ în condițiile și termenii stabiliți în 

prezentul contract și anexele acestuia. 

   

Capitolul III - Durata contractului 
Art. 2. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi 

este valabil până la sfârşitul anului în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 

31.12.____. 

(2) Termenul limită de efectuare a activităților din cadrul proiectului este_____________ 

    

Capitolul IV - Valoarea contractului și condiții de acordare a finanțării 
Art. 3. (1) Valoarea totală a proiectului este de ___________ lei. 

(2) Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei, echivalentul a 

____% din valoarea totală a proiectului. 

(3) Valoarea contribuţiei beneficiarului este de __________ lei, echivalentul a ____% din 

valoarea totală a proiectului. 
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(4) În cazul în care costul total al proiectului depășește suma prevăzută la alin. (1) diferența va fi 

suportată de Beneficiar. În cazul în care costul total al proiectului este mai mic decât suma 

prevăzută la alin. (1), valoarea finanțării din partea autorității finanțatoare se va calcula prin 

aplicarea procentului de _______% la costul total al proiectului, conform raportului financiar 

final. 

Art. 4. (1) Plata sumei reprezentând finanţare nerambursabilă (maxim 90% din valoarea 

proiectului)  de către UAT Judeţul Alba se acordă astfel: 

a) Tranşa I - 40% în termen de 10 zile de la semnarea contractului de finanţare în baza cererii 

depuse de beneficiar însoţită de estimarea cheltuielilor ce urmează a fi efectuate în cadrul 

proiectului; 

b) Tranşa II - 50% în termen de 15 zile de la validarea  raportului intermediar însoţit de 

documentele prevăzute la art. 19 din prezentul Regulament  pentru justificarea Tranşei I. Plata 

transei II se face in baza cererii depuse de beneficiar, însoţită de estimarea cheltuielilor ce 

urmează a fi efectuate în cadrul proiectului; 

c) Tranşa III - 10% se acordă după acceptarea raportului final, justificarea cheltuielilor 

eligibile conform documentele prevăzute la art. 19 din prezentul Regulament si justificarea 

cheltuielilor din contribuţia proprie. 

(2) Validarea raportului intermediar/final se face în termen de 30 zile de la înregistrarea acestuia 

la Registratura autorităţii finanţatoare. 

(3) Raportul intermediar/final se depune în termen de maxim 15 zile de la finalizarea 

acţiunilor/activităţilor/proiectului sportiv pentru care se acordă finanţarea. Pentru proiectele care 

presupun activităţi prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 10 

decembrie. 

(4) Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile 

înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul 

este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare 

(5) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării 

contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării rapoartelor. 

(6) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale beneficiarul achiziţionează din 

fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea 

prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

(7) Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea 

organelor de control abilitate de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii 

nonprofit finanţate din fondurile publice 

(8) Virarea primei tranşe de către Autoritatea finanţatoare în contul Beneficiarului se va putea 

face numai după ce beneficiarul a înaintat scrisoarea din partea Băncii/Trezoreriei care să 

certifice deschiderea contului special pentru proiect, precum şi extrasul de cont care să 

dovedească faptul că solicitantul a virat în contul proiectului 40% din contribuţia proprie. 

 

Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 3 alin. (1) exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente 

acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în 

anexa nr. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute în anexa nr.1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în 

anexa nr. 3; 

c) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin 

modalităţile convenite între părţi; 

d) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și a organelor de control 

abilitate ale statului să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la 

art. 3; 

e) să contribuie financiar cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului; 

f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 de zile calendaristice de 

la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente: 

    ● raport intermediar/final privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a 

indicatorilor prevăzuţi în contract; 



    ● raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli; 

 g) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, 

în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, 

sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

 h) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi 

regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată; 

 i) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor cofinanţate potrivit prezentului contract; 

Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

    a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de 

respectare a dispoziţiilor legale; 

    b) să plătească suma prevăzută la art. 3 alin. (2) și în condițiile prevăzute la art. 4; 

    c) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea 

finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau 

diminuarea sumei repartizate, după caz. 

  

Capitolul V -  Răspunderea contractuală 

Art. 7. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale 

dispoziţiilor legale în vigoare. 

(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la 

art. 4, autoritatea finanţatoare are dreptul să perceapă penalități de întârziere de 0,1 % pentru 

fiecare zi de întârziere, din valoarea sumelor acordate. 

(3) Contractul de finanțare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu își îndeplinește, 

ori își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale. Notificarea va fi comunicată 

în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

(4) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, 

acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității 

finanțatoare toate sumele primite.  

 Art. 8. (1) Modificările contractului referitoare la realocări între liniile sau capitolele 

bugetului de maxim 10% din valoarea acestora, pot fi făcute cu notificarea prealabilă a 

Autorităţii finanţatoare şi numai după primirea acordului scris al acestuia. Modificările nu vor 

afecta suma maximă a finanţării solicitate. 

(2) Modificări minore ale derulării activităţii proiectului, care nu afectează obiectivele 

proiectului (modificări ale datelor de început şi de sfârşit ale activităţilor, modificări ale 

managerului de proiect, modificări în lista de bunuri propuse a fi achiziţionate etc.) pot fi făcute 

cu notificarea prealabilă a Autorităţii finanţatoare şi numai după primirea acordului scris al 

acestuia. 

(3) Notificările vor fi transmise Autorităţii finanţatoare cu cel puţin 5 zile înainte de data la care 

este preconizată a fi operată modificarea. 

Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

 

Capitolul VI – Litigii 

Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului 

contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a 

realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

   

 

Capitolul VII - Dispoziţii finale 

Art. 11. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi 

controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind 

finanţele publice. 

Art. 12. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în 

norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 13. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta. 



Art. 14. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai 

pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional. 

Art. 15. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract. 

Art. 16. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi 

păstrate de beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract. 

Art. 17. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, dintre care un exemplar pentru 

instituția finanțatoare şi un exemplar pentru structura sportivă. 

 

             AUTORITATE FINANŢATOARE,     BENEFICIAR, 

                        UAT Județul Alba 

                                                           

                                    Președinte,                                        Coordonatorul 

programului/proiectului 

                       Ion Dumitrel 

   

                               Director executiv,                                               Contabil-şef/responsabil 

                             Marian Florin Aitai 

 

                               Director executiv, 

                                   Ioan Bodea 

 

                               Director executiv 

                                 Liliana Negruț 

 

                              Avizat C.F.P.P.                               

    

 

                                    Avizat,  

                            Consilier juridic          

 

 

                      Întocmit, 

                             Sorina Oprean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Contractul privind finanţarea acțiunilor/activităților din cadrul Proiectului 

____________________________________________ 

 

 

Beneficiar - _______________________________________ 

 

 

 

 

 

Acţiunile/activităţile din cadrul 

 

proiectului  __________________________________ 
 

 

Nr

. 

crt

. 

Denumirea 

acțiunii/activităț

ii 

Locul de 

desfășurar

e 

Perioada 

acțiunii/activităţ

ii 

Nr. de 

participanț

i 

Costul 

acțiunii/activităţ

ii 

(lei) 

Alte 

mențiun

i 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

    Reprezentanţi legali: 

 

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

           (numele, prenumele, funcţia, 

    semnătura şi ştampila beneficiarului) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Contractul privind finanţarea acțiunilor/activităților din cadrul Proiectului 

____________________________________________ 

  

   Beneficiar................... 

 

                    Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul 

                    proiectului ..........................., 

                    programul .............................. 

 

                                                                 - lei – 

Nr. 

crt. 

Acţiunea/activitatea/categoriile de cheltuieli Valoare 

totală 

din care 

din fonduri 

publice 

din veniturile 

proprii 

1 Acțiunea/ activitatea 

Total 

din care 

a) 

b) 

   

2 Acțiunea/ activitatea 

Total 

din care 

a) 

b) 

   

     

     

 TOTAL    

a), b), ............... = categorii de cheltuieli   

 de exemplu: cazare: 10 persoane x 50 lei (RON) x 5 zile       

 alocaţie de masă: 10 persoane x 30 lei (RON) x 6 zile              

 

 

 

 

 

 

    Reprezentanţi legali: 

 

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

           (numele, prenumele, funcţia, 

    semnătura şi ştampila beneficiarului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la Contractul privind finanţarea acțiunilor/activităților din cadrul Proiectului 

____________________________________________ 

 

     

    Beneficiar ................... 

 

               Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare 

               ai proiectului ..............................., 

               din cadrul programului………………….. 

 

    

    A. Scopul: 

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

    B. Obiective: - obiectivul general: ...................................... 

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

                  - obiective specifice: ..................................... 

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

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

    C. Indicatori___________ (denumire, unitate de măsură) *: 

    a) ........................................................................ 

    b) ........................................................................ 

    c) ........................................................................... 

    d) ........................................................................... 

    e) .......................................................................... 

 

*pentru confirmarea îndeplinirii indicatorilor se vor depune documente doveditoare  

 

    Reprezentanţi legali: 

 

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

            (numele, prenumele, funcţia, 

    semnătura şi ştampila beneficiarului) 

 

                              --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare 

nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit  

de interes judeţean – domeniul Sport 

 

Sportul este definit de toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare 

organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, 

să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de 

orice nivel. Practicarea sportului are implicații directe asupra dezvoltării abilităților sociale și 

fizice, a spiritului de echipă, performanței fizice și dezvoltării caracterului. 

   Potrivit art. 2 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și 

completările ulterioare, „statul recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare 

a educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de 

organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, ordinii 

publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte sectoare ale 

vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale”. Art. 69 alin. 1 din acelaşi act normativ prevede că 

„structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Român, în condiţiile prezentei 

legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de 

programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile 

sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz”. 

Finanțarea programelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 130/2006 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 

şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare 

nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor publice 

alocate programelor aprobate anual în bugetul Consiliului judeţean, cu respectarea principiilor de 

liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, 

excludere a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiem proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 161 din 12 mai 2017. 

   

 CONSILIERI JUDEŢENI, 

        FULEA Ioan 

                

         RADU Călin                                                          

                  

        CHERECHEŞ Dan Ioan                                          

 

      SANDEA Dorin Gheorghe 

 

         MUREŞAN Corneliu 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția Gestionarea Patrimoniului  

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Nr. 8787/12.05.2017 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare 

nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit  

de interes judeţean – domeniul Sport 

 

 „Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul 

de performanță şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei 

fizice şi sportului în comunităţile locale” potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările si completările ulterioare.  

Educaţia fizică şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizică, sportul şcolar şi 

universitar, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de 

întreţinere, profilactic sau terapeutic. 

Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea libera a 

exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent, în 

vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării cetăţenilor.  

Sportul de performanţă constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan 

naţional, îndeplinind o importanta funcţie reprezentativă pentru România în competiţiile sportive 

oficiale cu caracter international, prin care se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului 

într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea 

rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.  

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 123/2017 a fost aprobat Programul 

anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a  activităților nonprofit de 

interes județean, aferent anului 2017, suma alocată acestuia din bugetul local al judeţului Alba 

fiind de 500.000 lei, defalcată astfel: 400.000 lei pentru proiecte sportive din domeniul „Sportul 

de performanţă” şi 100.000 lei pentru proiecte sportive din domeniul „Sportul pentru toţi”. 

Finanțarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 130/2006 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi 

ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare. În interpretarea art. 2 lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Alba poate fi autoritate 

finanţatoare, în scopul realizării unor obiective de interes județean. Potrivit atribuţiilor stabilite 

de acest act normativ, autoritatea finanţatoare stabileşte un program anual propriu pentru 

acordarea de finanţări nerambursabile care va cuprinde, scopul şi obiectivele acordării 

finanţărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura 

aplicată. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei 

publice de proiecte, în baza unui Regulament de fianţare, în limita fondurilor publice alocate 

programelor anuale aprobate în bugetul Consiliului judeţean, cu respectarea principiilor de liberă 

concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a 

cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare. 

 În vederea desfăşurării procedurii de selecţie a proiectelor, se va elabora Regulamentul 

privind regimul finanțărilor  nerambursabile alocate de la bugetul județului Alba pentru activităţi 

nonprofit de interes judeţean. 

Obiectivul general al programului este susţinerea activităţilor sportive din cadrul 

Proiectelor adresate „Sportului de performanță” şi „Sportului pentru toţi”. 

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va cuprinde: 

cerinţele minime de calificare, termenii de referinţă, instrucţiuni privind datele limită şi 

formalităţile ce trebuie îndeplinite, instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a 



propunerii tehnice şi financiare, instrucţiuni privind criteriile aplicabile pentru evaluarea şi 

selecţia proiectelor. 

Organizarea şi dezvoltarea sportului pentru toţi şi a sportului de performanță, bazate pe 

libera alegere, susţinute moral, organizatoric şi financiar de către Consiliul Județean Alba vor 

contribui atât la educarea tinerilor din județ, în conformitate cu valorile și principiile sportului, 

cât şi la promovarea judeţului Alba în ţară şi peste hotare. 

Din considerentele arătate, propunem a se aproba proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

  

                Director executiv,      Director executiv, 

                  Ioan BODEA                         Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Sorina Oprean 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Pop Mioara împotriva 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 aprilie 2017 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de doamna Pop Mioara împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 

aprilie 2017; 

 -  raportul de specialitate nr. 9013/17 mai 2017 al Direcţiei juridică şi relaţii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - plângerea prealabilă formulată de doamna Pop Mioara, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8899/15 mai 2017; 

 Având în vedere prevederile: 

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

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

 - art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 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 respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Pop Mioara, 

domiciliată în municipiul Alba Iulia, str. Vânătorilor, nr. 57, bl. I3B, etaj 2, ap. 7, județul Alba, 

prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/2017 privind 

aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea managementului 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de management câştigător şi durata 

pentru care se va încheia contractul de management. 

 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, doamnei Pop 

Mioara, Direcţiei juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                                  AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 162 

Alba Iulia, 17 mai 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Pop 

Mioara împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 aprilie 2017 

 

 

Doamna Pop Mioara, domiciliată în municipiul Alba Iulia, str. Vânătorilor, nr. 57, bl. 

I3B, et. 2, ap. 7, județul Alba, a formulat în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, „Plângere prealabilă”, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 8899/15 mai 2017, prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 119/2017 privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de 

management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management, pe motiv 

că pe rolul Tribunalului Alba, în dosarul nr. 401/107/2017, aceasta în calitate de reclamantă, a 

solicitat anularea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255/23 decembrie 2016 privind 

aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea managementului 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Petenta consideră că rezultatul și calificativul acordat noului manager al Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga”  Alba sunt susținute doar de necesitatea ocupării postului de manager. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 119/14 aprilie 2017 a fost aprobat 

rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru postul de manager al Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, a fost aprobat proiectul de management câștigător, depus de către 

domnul Stâncel Silvan Theodor, cu care se va încheia  contractul de management pe perioada 14 

aprilie 2017 – 31 decembrie 2020 și că, începând cu data semnării noului contractul de 

management, încetează contractul de  management  nr.  23164/28  decembrie  2016  al  doamnei  

Vesa  Elena,  încheiat  pentru  perioada asigurării interimatului. 

Contractul de management nr. 21482/28.09.2012, cu modificările și completările 

ulterioare, încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și doamna Pop Mioara - 

manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba a încetat cu data de 1 ianuarie 2017, la 

expirarea duratei pentru care a fost încheiat, astfel cum rezultă din Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 254/23 decembrie 2016. 

Ulterior acestei date, doamna Pop Mioara a contestat la Tribunalul Alba Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 255/23 decembrie 2016 privind aprobarea rezultatului final al 

concursului, organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba, prin care i-a fost adus la cunoștință rezultatul final al concursului de proiecte de 

management la care a participat, respectiv i-a fost respinsă candidatura, deoarece nu  obținuse 

nota de minim 7 pentru proiectul de management prezentat. 

În present, dosarul înregistrat la Tribunalul Alba cu nr. 401/107/2017 se află pe rol, având 

termen de judecată la data de 14 iunie 2017.  

Faţă de cele de mai sus precum şi pentru faptul că doamna Pop Mioara nu aduce critici cu 

privire la nelegalitatea actului administrativ a cărui revocare o solicită, apreciem că plângerea 

prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/2017, necesită a fi 

respinsă ca neîntemeiată. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 162 din 

17 mai 2017. 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 
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Nr. 9013/17.05.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna  

Pop Mioara împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 aprilie 2017 

 

 

 

La data de 15.05.2017 s-a înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba sub nr.8899 

„Plângerea prealabilă” formulată de doamna Pop Mioara, domiciliată în Alba Iulia, str. 

Vânătorilor, nr.57, bl.I3B, et.2, ap.7, județul Alba, în temeiul art.7 din Legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004, prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr.119/14.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de 

management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management, pe motiv 

că pe rolul Tribunalului Alba, în dosarul nr.401/107/2017, aceasta în calitate de reclamantă, a 

solicitat anularea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.255/23.12.2016 privind aprobarea 

rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Prin Hotărârea nr.119/14.04.2017 Consiliul Județean Alba, în aplicarea prevederilor art. 

91 alin. 2 lit.„e” din  Legea  nr.  215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, a aprobat rezultatul final al concursului de proiecte de 

management pentru postul de manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și respectiv a 

aprobat proiectul de management  câștigător, depus  de către domnul Stâncel Silvan Theodor. 

Doamna Pop Mioara, fără a aduce critici de nelegalitate acestei hotărâri, consideră că 

rezultatul și calificativul acordat noului manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”  Alba 

sunt susținute doar de necesitatea ocupării postului de manager  

Arătăm că  prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.255/2016, doamnei Pop Mioara i-

a fost adus la cunoștință rezultatul final al concursului de proiecte de management la care a 

participat, respectiv i-a fost respinsă candidatura, deoarece nu  obținuse nota de minim 7 pentru 

proiectul de management prezentat. 

Împotriva acestei hotărâri, petenta a sesizat la data de 25.01.2017 instanța de contencios 

administrativ (Tribunalul Alba) cu acțiune în contencios administrativ privind anularea atât a 

HCJ Alba nr.255/23.12.2016 privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cât și a HCJ Alba 

nr.200/27.10.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de soluționare 

a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru desfășurarea concursului de 

proiecte de management, care va fi organizat în vederea încredințării managementului Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba. 

Menționăm că în apărările formulate Consiliul Județean Alba a invocat excepția de 

neîndeplinire, de către reclamantă, a procedurii prealabile prevăzută de art.7 alin.(1) din Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce 

privesc ambele hotărâri atacate în contencios administrativ, iar pentru HCJ Alba 

nr.255/23.12.2016 a fost invocată și excepția prematurității formulării cererii în contencios 

administrativ, în raport de data la care a fost sesizată instanța, având în vedere că termenul de 30 

de zile în care putea să formuleze plângerea prealabilă s-a împlinit la data de 04.02.2017 

 Excepțiile invocate în apărare reprezintă excepții de fond, absolute și dirimante care 

vizează însuși fondul dreptului la acțiune al reclamantei, așa încât instanța este obligată la 

examinarea acestora, cu precădere, înainte de a proceda la judecarea fondului cauzei. 

Lipsa îndeplinirii de către reclamanta-petentă a procedurii prealabile este sancționată de 

către Codul de procedură civilă cu inadmisibilitatea acțiunii. 



În prezent dosarul înregistrat la Tribunalul Alba sub nr.401/107/2017 se află pe rol, având 

termen de judecată stabilit pentru data de 14 iunie 2017, dată la care se vor discuta aceste 

excepții.  

Faţă de cele de mai sus precum şi pentru faptul că doamna Pop Mioara nu aduce critici cu 

privire la nelegalitatea actului administrativ a cărui revocare o solicită, apreciem că Plângerea 

prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.119/2017, necesită a fi 

respinsă ca neîntemeiată. 

  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana Negruț 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean 

 DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea Mare - DN 67 C 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - 

Prigoana - Valea Mare - DN 67 C; 

- raportul de specialitate nr. 9011/17.05.2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/1999 

privind transmiterea în administrarea consiliilor locale a drumurilor comunale și în administrarea 

consiliilor municipale și orășenești a porțiunilor de drumuri județene ce traversează localitățile 

urbane; 

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; 

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

completările ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare Consiliului Local al orașului Cugir 

asupra tronsonului din drumul județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - 

Prigoana - Valea Mare - DN 67 C cuprins între poziția kilometrică 11+750 – 17+600. 

Art. 2. Se aprobă modificarea traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 

(Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea Mare - DN 67 C, traseul devenind DJ 704: 

DN 7 (Şibot) - Vinerea – Cugir, în lugime de 11,750 km, conform anexei nr. 1 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 66 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, se modifică, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se exprimă acordul cu privire la radierea dreptului de proprietate din cartea 

funciară asupra imobilului având categoria de folosință drum județean, identificat prin CF 71219 

Șugag, înscris în favoarea Judeţului Alba ca bun aparținând domeniului public de interes 

județean. 

Art. 5. Valoarea de inventar a drumului județean DJ 704 se va modifica în mod 

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



Art. 6. 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. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

orașului Cugir, Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Alba, Direcției 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

                                  AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 163 

Alba Iulia, 17 mai 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 163/17 mai 2017 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea – Cugir 

 

 

 

Denumirea 

drumului 
Traseul drumului 

Poziţia kilometrică Lungimea 

reală 

-km- Origine Destinaţie 

DJ704 DN 7 (Şibot) - Vinerea – Cugir 0+000 11+750 11,750 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 163/17 mai 2017 

 

 

 

 

 

Datele de identificare 

ale bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 66 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 

 

66 

 

1.3.7.2. 

DJ 704: DN 7 

(Şibot) - 

Vinerea - Cugir 

- Poz. km: 0+000 - 

11+750 

- Lungime: 11,750 

km 

1968 

 

1050965,57 Decizia nr. 

82/24.09.1992 

a Delegației 

permanente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  

traseului și lungimii drumului județean  

DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea Mare - DN 67 C 

 

 

 

Drumul județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea 

Mare - DN 67 C se află cuprins în domeniul public al Județului Alba, conform Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, fiind înscris la poziția cu nr. crt. 66, 

având lungimea de 75,950 km, din care dat în administrare orașului Cugir tronsonul cuprins între 

km 3+000 și km 17+600. Acesta provine din drumul județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea – 

Cugir cu lungimea de 11,750 km și mai multe tronsoane de drumuri forestiere.  

Modificarea lungimii și traseului drumului județean DJ 704 s-a făcut în perioada 1998-

2000, perioadă în care s-a elaborat Studiul privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din 

România. Ținând cont de noile strategii în amenajarea teritoriului și potențialul turistic din zona 

Luncile Prigoanei, Poarta Raiului și Iezerul Șurianu, pentru asigurarea unui acces facil în zonă, 

acces care să duca la dezvoltarea turistică a zonei, Consiliul Județean Alba a propus în anul 2000 

clasarea traseului DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea Mare - DN 67 C 

în drum județean. 

Urmare celor prezentate, s-a ajuns în situația în care tronsoanele de drumuri forestiere se 

află în dublă înregistrare în sensul că sunt cuprinse atât în domeniul public al statului și 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ca și drumuri forestiere cât și în 

domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, ca și drum 

județean. 

Deoarece toate demersurile inițiate de Consiliul Județean Alba de păstrare a categoriei de 

drum județean au fost respinse de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, propun revenirea la 

traseul și lungimea inițială a drumului, respectiv DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea – Cugir cu 

lungimea de 11,750 km. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 163 din 17 mai 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 9011/17.05.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  

traseului și lungimii drumului județean 

 DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea Mare - DN 67 C 

 

 

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

modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

podurile şi drumurile publice. 

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

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c) reşedinţe de comună. 

Prin Decizia nr. 82/24 septembrie 1992 a Delegației permanente privind încadrarea în 

categorii diferențiate a drumurilor publice de pe raza administrativ teritorială a județului Alba, 

drumul județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea – Cugir avea lungimea de 11,750 km, având 

originea la intersecția cu drumul național DN7 și destinația ieșirea din orașul Cugir, podul peste 

Râul Mare. 

În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la Consiliul 

Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997 ne comunică elaborarea unui Studiu privind 

sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o 

asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani 

care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative 

privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre 

polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea 

teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor. 

La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor,  

Studiul privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din România a fost realizat de Asociaţia 

Profesională de Drumuri şi Poduri, în calitate de proiectant. 

Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională 

de drumuri și poduri București se încheie contractul nr. 3575/6 august 1997 pentru întocmirea 

Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, Județul Alba. 

Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente a fost aprobat programul de 

clasări și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program care a fost 

comunicat Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 

1998. 

În cadrul propunerilor, drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea – Cugir cu 

lungimea inițială de 11,750 km, având originea la intersecția cu drumul național DN7 (Șibot) și 

destinația ieșirea din orașul Cugir, podul peste Râul Mare i se modifică lungimea și traseul 

devenind DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoană - Valea Mare - DN 67 C, 

în lungime de 75,950  km. Acesta provine din fostul DJ704 în lungime de 11,750 km şi mai 

multe tronsoane de drumuri forestiere.  

Pentru tronsoanele de drumuri forestiere, aflate în dublă înregistrare, pe de o parte 

proprietar Statul Român, administrator Regia Națională a Pădurilor – Romsilva ca şi drumuri 

forestiere, pe de altă parte Judeţul Alba ca şi drum judeţean, s-a încercat clarificarea situației 

juridice.  



Astfel prin adresele nr. 5368/1998 şi nr. 2954/17 iunie 1999 Consiliul Județean Alba 

solicită Regiei Naționale a Pădurilor acordul pentru clasarea unor tronsoane de drumuri 

forestiere în drumuri judeţene sau comunale, solicitare respinsă de Regia Națională a Pădurilor, 

motivând prevederile art. 54 din Codul Silvic (Legea 26/1996) – act normative în vigoare la data 

respective, care prevede că reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică este 

interzisă. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 8/31 ianuarie 2000 a fost însușit Studiul de 

sistematizare a rețelei de drumuri locale din Judeţul Alba, întocmit de Asociaţia Profesională de 

Drumuri şi Poduri Bucureşti, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 121/10 

ianuarie 2000, studiu care a stat la baza promovării H.G. nr. 540 din 22 iunie 2000 privind 

aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 

privată deschise circulaţiei publice. 

Prin 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, drumul județean DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoană - Valea Mare - 

DN 67 C a fost cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 66, având 

lungimea de 75,950 km. 

Din datele furnizate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva reiese faptul ca tronsonul 

de drum județean DJ 704 de la ieșirea din orașul Cugir, podul peste Râul Mare – Baraj Canciu – 

Poarta Raiului – Luncile Prigoanei – DN 67 (Baraj Oașa) se suprapune, parțial, cu următoarele 

drumuri forestiere: 

 DAF OAȘA POIANA MUEIRII - Ocolul Silvic Blaj; 

 DAF VALEA MARE - Ocolul Silvic Blaj; 

 DAF VALEA MARE PRIGOANA - Ocolul Silvic Blaj; 

 DAF VALEA PRIGOANEI OAȘA - Ocolul Silvic Blaj; 

 DAF VALEA PRIGOANEI - Ocolul Silvic Blaj; 

 DAF PÂRÂUL CANCIU 1 - Ocolul Silvic Blaj. 

În perioada 2014-2017 s-au reluat demersurile de clarificare a situației juridice a 

drumurilor judeţene suprapuse cu tronsoane de drumuri forestiere, respectiv a dublei înregistrări, 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva nefiind de acord cu clasarea drumurilor forestiere în 

drumuri judeţene. 

Având în vedere cele prezentate propunem revenirea la situaţia din anul 2000 în sensul 

modificării traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - 

Şureanu - Prigoană - Valea Mare - DN 67 C prin revenirea la traseul și lungimea inițială a 

acestuia și anume traseul DN 7 (Şibot) - Vinerea – Cugir, cu lungimea de 11,750 km. 

Modificarea traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - 

Cugir - Şureanu - Prigoană - Valea Mare - DN 67 C prin revenirea la traseul și lungimea inițială 

a acestuia și anume traseul DN 7 (Şibot) - Vinerea – Cugir, cu lungimea de 11,750 km, având 

originea la intersecția cu drumul național DN7, km 0+000 și destinația ieșirea din orașul Cugir, 

podul peste Râul Mare, la km 11+750 presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 retragerea dreptului de administrare orașului Cugir pentru tronsonul de drum județean 

cuprins între km 11+750 și km 17+600, drept de administrare  dobândit prin adoptarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 5/1999 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale a 

drumurilor comunale și în administrarea consiliilor municipale și orășenești a porțiunilor de 

drumuri județene ce traversează localitățile urbane, în aplicarea art. 22 al O.G. nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tronson de 

drum provenit din drum forestier; 

 radierea dreptului de proprietate din cartea funciară asupra imobilului având categoria 

de folosință drum județean, identificat prin CF nr. 71219 Șugag; 

 modificarea corespunzătoare a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al Judeţului Alba; 

 inițierea demersurilor pentru modificarea 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; 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 



ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului 

public al judeţului și în condiţiile legii, modificarea în mod corespunzător a Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului  public al Judeţului Alba. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 705G: limită judeţul Hunedoara - Cugir (DJ 704) 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 

705G: limită judeţul Hunedoara - Cugir (DJ 704); 

- raportul de specialitate nr. 9009/17 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului local al orașului Cugir nr. 

83/2017 privind declasarea unor sectoare de drumuri judeţene din judeţul Alba în drumuri de 

interes local - stradă; 

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; 

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

completările ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă declasarea tronsonului de drum județean, situat administrativ în orașul 

Cugir, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - 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 Cugir și în administrarea Consiliului local al orașului Cugir. 

Art. 2. Se aprobă radierea din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 705G: limită județul Hunedoara - Cugir (DJ 704), ca 

urmare a declasării tronsonului prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri şi a 

dublei înregistrări a tronsonului prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin proprietății publice a Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător. 

Art. 4. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a Unității 

Administrativ Teritoriale - Județul Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa nr. 1  

se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 



Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcţia dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

oraşului Cugir, Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Alba, Direcției 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

 

                                  AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 164 

Alba Iulia, 17  mai 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 164/17 mai 2017 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 705G: limită judeţ Hunedoara - Cugir (DJ 704) care se  

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

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 
Poziţie kilometrică Origine Destinaţie 

Lungime 

km 

Denumire 

propusă 

DJ 705G: limită jud. 

Hunedoara - Cugir 

(DJ 704) 

Drum 

judeţean 
Km 2+600 – 4+000 

DJ 704 

(Strada 21 

Decembrie 

1989) 

Limită intravilan 

oraş Cugir 

 

 

1,400 

  

Strada  

Nicolae Copernic  

 

 

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 164/17 mai 2017 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 705G: limită judeţ Hunedoara - Cugir (DJ 704) care se  

se află sub dubla înregistrare (drum forestier şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Statul Român 

Origine Destinaţie 
Poziţie 

kilometrică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. 

inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Denumirea 

drumului 

forestier 

Nr. inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor publice 

 

Limită 

judeţ 

Hunedoara 

Limită 

intravilan 

oraş Cugir  

Km 0+000 – 

2+600 

Drum 

judeţean 

DJ 705G: limită 

jud. Hunedoara - 

Cugir (DJ 704) 

74 
DAF 

Valea Daii 
740451 1478 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean  

DJ 705G: limită judeţul Hunedoara - Cugir (DJ 704) 

 

 

 

Conform inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumul 

județean DJ 705G: limită județul Hunedoara - Cugir (DJ 704) se află cuprins în domeniul public 

al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 74, având lungimea de 4 km şi asigură legătura cu județul 

Hunedoara. Acesta provine din strada - tronsonul din intravilanul oraşului Cugir și drum forestier 

- diferenţa până la limita cu judeţul Hunedoara.  

Demersurile pentru clasarea acestuia în drum județean s-au făcut în perioada 1998-2000, 

perioadă în care s-a elaborat Studiul privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din 

România, studiu care a stat la baza adoptării 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. 

Conform legislației actuale, tronsonul de drum cuprins între limita intravilan orașul Cugir 

și limită județul Hunedoara are dublă înregistrare, acesta fiind cuprins atât în domeniul public al 

statului - proprietar Statul Român și administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ca și 

drum forestier, cât și în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean 

Alba, ca și drum județean. În decursul timpului au fost mai multe intenții de rezolvare a dublei 

înregistrări şi de păstrare a categoriei de drum județean, fără a se ajunge la un rezultat. 

Prin Hotărârea nr. 83/2017 Consiliul local al oraşului Cugir solicită Consiliului Judeţean 

Alba declasarea în stradă a sectorului de drum aflat în intravilanul localităţii. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 164 din 17 mai 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 9009/17.05.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al județului Alba a drumului județean  

DJ 705G: limită judeţ Hunedoara - Cugir (DJ 704) 

 

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean 

intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

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

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a.) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b.) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c.) reşedinţe de comună. 

 În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997 ne comunică elaborarea unui Studiu privind 

sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o 

asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani 

care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative 

privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre 

polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea 

teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor.  

La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor s-

a încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea reţelei de drumuri publice 

din România cu Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de proiectant. 

Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională 

de drumuri și poduri București a fost încheiat contractul nr. 3575/6 august 1997 pentru 

întocmirea Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, județul 

Alba. 

Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente a fost aprobat programul de 

clasări și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program care a fost 

comunicat Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 

1998. 

Printre drumurile propuse a fi clasate în drum judeţean s-a aflat şi DJ 705G: limită 

județul Hunedoara - Cugir (DJ 704), drum care asigură legătura cu judeţul Hunedoara, având 

punctul de plecare în judeţul Hunedoara şi punctul de final oraşul Cugir (DJ 704), judeţul Alba. 

Lungimea totală a drumului pe teritoriul judeţului Alba este de 4 km. Acesta provine din 

stradă - tronsonul din intravilanul oraşului Cugir și drum forestier - diferenţa până la limita 

cu judeţul Hunedoara. Pentru tronsonul limita intravilan oraşul Cugir - limita judeţul 

Hunedoara, aflat în dublă înregistrare, pe de o parte proprietar Statul Român, administrator Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva ca şi drum forestier, pe de altă parte Judeţul Alba ca şi drum 

judeţean, s-a încercat rezolvarea situației juridice a drumului județean.  

Astfel prin adresele nr. 5368/1998 şi nr. 2954/17 iunie 1999 Consiliul Județean Alba a 

solicitat Regiei Naționale a Pădurilor acordul pentru clasarea unor tronsoane de drumuri 

forestiere în drumuri judeţene sau comunale, solicitare respinsă de Regia Națională a Pădurilor, 

motivând prevederile art. 54 din Codul Silvic (Legea 26/1996) – act normative în vigoare la data 



respective, care prevede că reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică este 

interzisă. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 8/31.01.2000 a fost însușit Studiul de 

sistematizare a rețelei de drumuri locale din Judeţul Alba, întocmit de Asociaţia Profesională de 

Drumuri şi Poduri Bucureşti, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 121/10 

ianuarie 2000, studiu care a stat la baza promovării H.G. nr. 540 din 22 iunie 2000 privind 

aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 

privată deschise circulaţiei publice. 

Prin 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, drumul județean DJ 705G: limită județul Hunedoara - Cugir (DJ 704) a fost cuprins în 

domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 74, având lungimea de 4 km. 

Din datele furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Alba Iulia reiese 

faptul că tronsonul de drum județean DJ 705G: limită județul Hunedoara - Cugir (DJ 704), de la 

ieșirea din intravilanul orașului Cugir până la limită județul Hunedoara se suprapune cu drumul 

forestier DAF Valea Dăi - Ocolul Silvic Sapcea Cugir. 

În perioada 2014-2017 s-au reluat demersurile de clarificare a situației juridice a 

drumurilor judeţene suprapuse cu tronsoane de drumuri forestiere, respectiv a dublei înregistrări, 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva nefiind de acord cu clasarea drumurilor forestiere în 

drumuri judeţene. 

Având în vedere cele prezentate propunem revenirea la situaţia din anul 2000 prin 

radierea din domeniul public al Judeţului Alba a drumului judeţean DJ 705G: limită județul 

Hunedoara - Cugir (DJ 704), ca urmare a dublei înregistrări (drum forestier şi drum judeţean) şi 

ca urmare a solicitării Consiliului local al oraşului Cugir prin HCL nr. 83/2017 de declasare a 

tronsonului de drum județean identificat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, solicitare adresată  

Consiliului Județean Alba în baza art. 12 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „încadrarea 

unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a 

drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea 

autorităţii care urmează să îl preia în administrare”. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului 

public al judeţului și în condiţiile legii, modificarea în mod corespunzător a Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului  public al Judeţului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care aparţin  

domeniului public al Județului Alba a drumului județean  

DJ 705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 

705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704); 

- raportul de specialitate nr. 9027/17 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Cugir nr. 83/2017 

privind declasarea unor sectoare de drumuri judeţene din judeţul Alba în drumuri de interes 

local - stradă; 

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; 

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

completările ulterioare;  

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 84/28 aprilie 2015 privind 

modificarea lungimii şi traseului drumului judeţean DJ 705F: limită județul Hunedoara - 

Cabana Prislop - Cugir (DJ 704), situate în Judeţul Alba. 

Art. 2. Se aprobă declasarea tronsonului de drum județean, situat administrativ în orașul 

Cugir, județul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - 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 Cugir și în administrarea Consiliului local al orașului Cugir. 

Art. 3. Se aprobă radierea din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir 

(DJ 704), ca urmare a declasării tronsonului prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri şi a dublei înregistrări a tronsonului prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparțin proprietății publice a Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător. 



Art. 5. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a Unității 

Administrativ Teritoriale - Județul Alba. 

Art. 6. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa nr. 1  

se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 8. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

oraşului Cugir, Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Alba, Direcției 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

 

                                  AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 165 

Alba Iulia, 17  mai 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 165/17 mai 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 705F: limită jud. Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) care se  

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

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 
Poziţie kilometrică Origine Destinaţie 

Lungime 

km 

Denumire 

propusă 

DJ 705F: limită jud. 

Hunedoara - Cabana 

Prislop - Cugir (DJ 

704) 

Drum 

judeţean 
Km 16+205 – 21+000 

DJ 704 

(Strada 21 

Decembrie 

1989) 

Limită intravilan 

oraş Cugir 

 

 

4,795 

  

Strada  

Râul Mic  

 

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 165/17 mai 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 705F: limită jud. Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) care se  

se află sub dubla înregistrare (drum forestier şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Statul Român 

Origine 
Destinaţ

ie 

Poziţie 

kilometric

ă 

Denumire

a 

drumului 

Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Denumirea 

drumului 

forestier 

Nr. inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor publice 

 

Limită 

judeţ 

Hunedoa

ra 

Limită 

intravila

n oraş 

Cugir  

Km 0+000 

– 16+205 

Drum 

judeţean 

DJ 705F: limită jud. 

Hunedoara - Cabana 

Prislop - Cugir (DJ 

704) 

73 

DAF 

PRISLOP 
23068 1481 

DAF RAUL MIC 23073 1486 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean  

DJ 705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) 

 

 

Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

drumul județean DJ 705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) se află 

cuprins în domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 73, având lungimea de 21 km 

şi asigură legătura cu județul Hunedoara. Acesta provine din strada - tronsonul din intravilanul 

oraşului Cugir și drum forestier - diferenţa până la limita cu judeţul Hunedoara.  

Demersurile pentru clasarea acestuia în drum județean s-au făcut în perioada 1998-2000, 

perioadă în care s-a elaborat Studiul privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din 

România, studiu care a stat la baza adoptării 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. 

Conform legislației actuale, tronsonul de drum cuprins între limita intravilan oraș Cugir 

și limită județul Hunedoara are dublă înregistrare, acesta fiind cuprins atât în domeniul public al 

statului - proprietar Statul Român și administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ca și 

drum forestier cât și în domeniul public al județului Alba și administrarea Consiliului Județean 

Alba, ca și drum județean. În decursul timpului au fost mai multe intenții de rezolvare a dublei 

înregistrări şi de păstrare a categoriei de drum județean, fără a se ajunge la un rezultat. 

Prin Hotărârea nr. 83/2017 Consiliului Local al oraşului Cugir solicită Consiliului 

judeţean Alba declasarea în stradă a sectorului de drum aflat în intravilanul localităţii. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 165 din 17 mai 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 9027/17.05.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean  

DJ 705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) 

 

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

modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului 

Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

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

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a.) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b.) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c.) reşedinţe de comună. 

 În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997 ne comunică elaborarea unui Studiu privind 

sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o 

asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani 

care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative 

privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre 

polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea 

teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor.  

La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor s-

a încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea reţelei de drumuri publice 

din România cu Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de proiectant. 

Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională 

de drumuri și poduri București a fost încheiat contractul nr. 3575/6 august 1997 pentru 

întocmirea Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, județul 

Alba. 

Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente a fost aprobat programul de 

clasări și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program care a fost 

comunicat Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 

1998. 

 Printre drumurile propuse a se clasa în drum judeţean se află şi DJ 705F: limită județul 

Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704), drum care asigură legătura cu judeţul Hunedoara, 

având punctul de plecare în judeţul Hunedoara şi punctul de final oraşul Cugir (DJ 704), judeţul 

Alba.  

 Lungimea totală a drumului pe teritoriul judeţului Alba este de 21 km. Acesta provine 

din stradă - tronsonul din intravilanul oraşului Cugir și drum forestier - diferenţa până la 

limita cu judeţul Hunedoara. Pentru tronsonul limita intravilan oraşul Cugir - limita judeţul 

Hunedoara, aflat în dublă înregistrare, pe de o parte proprietar Statul Român, administrator Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva ca şi drum forestier, pe de altă parte Judeţul Alba ca şi drum 

judeţean, s-a încercat clarificarea situației juridice a drumului județean.  

 Astfel prin adresele nr. 5368/1998 şi nr. 2954/17 iunie 1999 Consiliul Județean 

Alba a solicitat Regiei Naționale a Pădurilor acordul pentru clasarea unor tronsoane de drumuri 

forestiere în drumuri judeţene sau comunale, solicitare respinsă de Regia Națională a Pădurilor, 

motivând prevederile art. 54 din Codul Silvic (Legea 26/1996) – act normative în vigoare la data 



respective, care prevede că reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică este 

interzisă. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 8/31.01.2000 a fost însușit Studiul de 

sistematizare a rețelei de drumuri locale din Judeţul Alba, întocmit de Asociaţia Profesională de 

Drumuri şi Poduri Bucureşti, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 121/10 

ianuarie 2000, studiu care a stat la baza promovării H.G. nr. 540 din 22 iunie 2000 privind 

aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 

privată deschise circulaţiei publice. 

 Prin 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, drumul județean DJ 705F: limită jud. Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) a 

fost cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 73, având lungimea de 21 

km. 

Din datele furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Alba Iulia reiese 

faptul că tronsonul de drum județean DJ 705F: limită județul Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir 

(DJ 704), de la ieșirea din intravilanul orașului Cugir până la limită județul Hunedoara se 

suprapune cu drumurile forestiere DAF Prislop şi DAF Râul Mic - Ocolul Silvic Cugir. 

În perioada 2014-2017 s-au reluat demersurile de clarificare a situației juridice a 

drumurilor judeţene suprapuse cu tronsoane de drumuri forestiere, respectiv a dublei înregistrări, 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva nefiind de acord cu clasarea drumurilor forestiere în 

drumuri judeţene. 

Având în vedere cele prezentate propunem revenirea la situaţia din anul 2000 prin 

radierea din domeniul public al Judeţului Alba a drumului judeţean DJ 705F: limită județul 

Hunedoara - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704), ca urmare a dublei înregistrări (drum forestier şi 

drum judeţean) şi ca urmare a solicitării Consiliului local al oraşului Cugir prin HCL nr. 83/2017 

de declasare a tronsonului de drum județean, solicitare adresată  Consiliului Județean Alba în 

baza  art. 12 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care prevede că „încadrarea unui drum din categoria 

funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local 

sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl 

preia în administrare”. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului 

public al  judeţului și în condiţiile legii, modificarea în mod corespunzător a Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului  public al Judeţului Alba. 
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PROIECT DE HOTARARE 

cu privire la aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare  

şi funcţionare a Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba 

 

 

 

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

  Luând în dezbatere: 

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

completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Cultură „Augustin Bena“ 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9033/17 mai 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 940/17 mai 2017 a Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9016/17 mai 2017. 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile 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 și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba, acesta urmând să aibă structura 

prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/26 ianuarie 2017 îşi 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi Managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice, Direcţei gestionarea patrimoniului, Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 166 

Alba Iulia, 17 mai 2017



Anexa la Proiectul de Hotărâre a 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 166 /17 mai 2017 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului de 

Cultură ,,Augustin Bena”, denumit în continuare Centrul. 

Art. 2. Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de interes judeţean, cu 

personalitate juridică.  

Art. 3. Centrul funcţionează ca instituţie bugetară în subordinea Consiliului Judeţean Alba 

care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin prin 

lege. 

Art. 4. Misiunea Centrului este de a promova cultura şi arta naţională şi universală şi de a 

organiza cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi meşteşugurilor.  

Art. 5. Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură „Augustin Bena” şi are sediul în Județul 

Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1 octombrie 2007 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 

aprobată, cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr. 143/2007. 

 

 CAPITOLUL II - SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca elemente 

ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor.  

    (2) Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi 

valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi 

culturale pentru petrecerea timpului liber. 

Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând: 

 Dreptul de acces la viaţa culturală 

 Dreptul de participare la viaţa culturală 

 Dreptul la respectul identităţii culturale 

 Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică 

sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală 

 Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional 

 Dreptul la protecţia activităţilor creatoare 

 Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale 

 Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă 

 Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a 

creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor. 

Art. 8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt: 

Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de 

dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile 

cultural - artistice şi recreativ-distractive; 

 Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, 

precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului 

cultural; 

 Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de 

petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al 

cetăţenilor la viaţa culturală; 

 Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

 Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării 

deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de 

educaţie; 



 Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural; 

 Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme 

de exprimare artistică; 

 Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a 

identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 

 Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate 

solicitate; 

 Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în 

circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în 

publicaţii şi cărţi de specialitate; 

 Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie 

valorificate creațiile centrului la nivel național și internațional. 

Art. 9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în 

concordanţă cu strategia educativ formativă şi culturală a judeţului Alba; 

              (2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul poate 

colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat etc. . 

Art. 10. Centrul poate înfiinţa secţii și puncte de lucru prin hotărâre a Consiliului 

Județean Alba și în afara sediului, pe raza administrativ-teritorială a judeţului Alba, în parteneriat cu 

consiliile locale sau cu alţi parteneri locali. 

Art. 11. În cadrul Centrului se organizează şi funcţionează Mediateca ,,Augustin Bena”, care 

vizează domeniile de activitate ale instituţiei, precum şi Editura ,,Augustin Bena” şi Casa de discuri 

,,Augustin Bena”. 

 

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art. 12. Pentru îndeplinirea acestor obiective Centrul exercită prin personalul său următoarele 

atribuţii: 

 Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Alba; 

 Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având 

competenţa de a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda premii, 

distincţii şi alte stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare; 

 Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de documentare aşezămintelor culturale în 

activitatea de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi organizaţii 

cu preocupări în domeniu;  

 Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea 

conservării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;  

 Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori, artişti 

plastici  şi scriitori; 

 Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice 

specifice domeniilor de activitate ale Centrului; 

 Arhivează colecţii de documente, fotografii, şi altele în vederea constituirii fondului CDI 

pentru documentare în domeniile de activitate ale Centrului; 

 Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri de 

formare; 

 Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii naţionale 

şi universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul naţional şi 

internaţional de valori; 

 Promovează genuri artistice diverse şi artiştii locali, naţionali, internaţionali de valoare, în 

judeţul Alba; 

 Desfășoară concursuri cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică etc.)  

în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției și în concordanță cu 

programul anual de activități aprobat de Consiliul Județean Alba; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică. 

Art. 13. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu instituţii şi centre 

ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi de artă, 

uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi culturale, publicaţii 

şi edituri, mijloace de comunicare în masă şi altele. 

 



Art. 14. Activitatea Centrului se materializează în: 

 Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniile artei şi 

culturii; 

 Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale, 

tabere, rezidențe artistice, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii, simpozioane, 

saloane, aniversări, omagieri, schimburi de experienţă, culturale, ştiinţifice, turnee şi alte acţiuni de 

stimulare şi promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;   

 Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte 

lucrări de profil; 

 Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi 

degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes;  

 Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi 

contemporane, în vederea constituirii CDI, a organizării de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, 

saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora. 

 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  

CONDUCEREA ŞI PERSONALUL 

 

Art. 15. Centrul este structurat, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de către 

ordonatorul de credite, astfel: 

 (1) Manager; 

 (2) Contabil şef; 

 (3) Compartimentul Administrativ; 

 (4) Compartimentul Financiar - Contabil 

 (5) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena”; 

 (6) Compartimentul Promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural-artistice; 

 (7) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba; 

 (8) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba; 

 (9) Serviciul Redacţia ,,Discobolul”; 

 (10)Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba. 

Art. 16. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un manager, conform prevederilor 

Contractului de management încheiat cu ordonatorul de credite - Consiliul Judeţean Alba; 

              (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului se face prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba, în condiţiile legii. 

               (3) Managerul Centrului are următoarele atribuţii: 

 Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi 

prezintă anual sau la cererea autorităţii  raportul de activitate; 

 Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la organizare, 

managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate; 

 Întocmeşte împreună cu contabilul şef proiectul de buget al centrului şi îl înaintează spre 

avizare Consiliului Administrativ; 

 Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul şef asupra modului de 

utilizare al bugetului centrului şi răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ calendarul manifestărilor cultural-artistice 

şi ştiinţifice şi planul de şcolarizare; 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ nivelul taxelor şcolare, nivelul tarifelor 

pentru prestaţiile culturale realizate şi sursele altor venituri; 

 Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau parţială 

a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau pentru unele categorii de elevi; 

 În colaborare cu Consiliul de specialitate propune spre aprobare Consiliului Administrativ 

lucrări spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin 

Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin 

Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției, 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ modificarea organigramei, a statului de 

funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei, supunându-le spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba; 



 Întocmeşte Regulamentul de Organizare Internă al Centrului şi îl negociază cu 

reprezentanţii angajaţilor; 

 Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare; 

 Aprobă participarea  la manifestări cultural-artistice care nu au fost incluse în calendarul 

anual; 

 Răspunde în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi în faţa Consiliului Judeţean 

Alba de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei şi a altor norme legale în 

vigoare; 

 Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de 

perfecţionare şi specializare; 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă; 

 Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a activităţii 

instituţiei; 

 Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă, 

promovează, recompensează şi sancţionează conform normelor şi legilor în vigoare personalul din 

subordine; 

 Elaborează și propune spre avizare Consiliului Administrativ strategiile şi programele de 

activitate şi coordonează îndeplinirea lor; 

 Asigură conducerea operativă a instituţiei; 

 Conduce şi îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor şi proiectelor 

Centrului; 

 Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcţii sau colaborări, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare; 

 Încheie acte juridice şi aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de competenţă 

stabilite prin contractul de management; 

 Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii; 

 Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial; 

 Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în 

limitele prevăzute de lege; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde 

pentru modul de realizare a acestora; 

 În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată 

de manager prin decizie scrisă. 

            (4)  În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii. 

            (5) Managerul este asistat în activitatea sa, de următoarele structuri interne  

a.) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având următoarea 

componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, un 

reprezentant din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul administrativ are următoarele 

atribuţii: 

 Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul organigramei şi a statului de 

funcţii și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului și îl propune 

spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Analizează şi propune măsuri de formare, specializare şi perfecţionare al personalului; 

 Avizează proiectul de Program anual al activităţilor culturale finanţate de autoritate 

(calendarul manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și planul de școlarizare și îl propune 

spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului;  

 Avizează reducerea totală sau parţială a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau pentru 

unele categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Aprobă proiectul programului de funcţionare al instituţiei; 

 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate în spațiile 

proprii și în alte spații; 

 Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor cuprinse în 

cadrul Programului anual de activități; 

 Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de 

Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de 

Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției, 



 

 Îndeplineşte şi alte atribuţii conform legii; 

 b.) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, având 

în componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: manager, 

reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului de specialitate 

din instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite, reprezentanţi ai societăţii 

civile, reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea partenerilor, alte personalităţi 

culturale şi ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele atribuţii: 

 Propune proiecte şi programe;  

 Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii; 

 Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 

 Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de specialitate 

ale centrului; 

 Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie 

permanentă;  

 Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului; 

 Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și multiplicate 

sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură 

,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și 

obiectul de activitate al instituției; 

 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a taberelor de 

creație realizate în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere ale 

concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități,  

 Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 

Art. 17. Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar-contabilă, de resurse 

umane şi salarizare şi de accesare şi gestionare programe şi proiecte a centrului şi are următoarele 

atribuţii: 

 Întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei; 

 Exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventive propriu, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Centrului şi pentru 

buna pregătire a personalului din subordine; 

Prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget; 

 Răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a bugetului de venituri 

şi cheltuieli; 

 Identifică şi pune în practică modalităţi de atragere de noi surse de finanţare extrabugetare 

în scopul realizării programelor Centrului; 

 Asigură buna gestionare a bugetului Centrului, accesarea şi administrarea judicioasă a 

bugetelor alocate pe programe şi proiecte; 

 Asigură buna organizare şi funcţionare a compartimentelor aflate în subordine; 

 Răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le conduce 

sau le coordonează; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 

conduce; 

 Coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde de buna 

gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane; 

 Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, PSI şi protecţia 

muncii şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

regulamentului intern în Centru; 

 Propune directorului-manager atribuţiile personalului din subordine în vederea întocmirii 

fişelor posturilor respective; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea directorului-manager în 

conformitate cu prevederile legale; 

 În absenţa contabilului șef  atribuțiile sale se vor exercita de persoana desemnată de 

manager prin decizie scrisă. 

Art. 18. (1) Personalul Centrului se angajează cu contract individual de muncă, pe perioadă 

nedeterminată sau determinată, precum şi în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale 



pentru activitatea unor persoane care contribuie la punerea în practică a unor programe sau proiecte 

culturale; 

               (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată se face pe bază de concurs, în condiţiile legii; 

               (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în cazul personalului încadrat pe perioadă 

determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se 

poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor; 

               (4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, angajat cu contract 

individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit legislaţiei 

în vigoare, aplicabile personalului bugetar; 

               (5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, 

angajat cu contract individual de muncă este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, 

potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar din aşezămintele culturale; 

               (6) Pentru personalul didactic titular în unităţi de învăţământ preuniversitar sau 

universitar care desfăşoară activităţi de educaţie permanent, prin cumul, în cadrul Centrului, nivelul 

de salarizare se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR 

 

Art. 19. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 
 Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva 

instituţiei; 

 Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor 

documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei pentru 

repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora; 

 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului şi 

repartizează documentele în interiorul Centrului; 

 Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind 

încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice; 

 Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare 

dispuse de manager; 

 Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie; 

 Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei 

desfăşurări a activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori; 

 Planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, corespondenţă; 

 Realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale apărute în 

presă; 

 Verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de pontaj a 

angajaţilor Centrului; 

 Urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi 

urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupă de actele 

necesare parcului auto;   

 Verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de 

necesitate a materialelor pentru reparaţii; 

 Organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor 

de birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului; 

 Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii le trasează cu respectarea legilor 

în vigoare. 

Art. 20.  Compartimentul Financiar - Contabil 
 Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a Regulamentului de Ordine Internă, eticii şi al Codului etic şi de conduită al 

personalului din Centru; 

 Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte documente 

necesare desfăşurării activităţii instituţiei; 

 Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă; 

 Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului din 

Centru; 

 Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi regulamentelor 



în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 

 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 fluturaşii salariaţilor; 

 Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte 

documente legate de activitatea salariaţilor; 

 Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice; 

 Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând adaptarea lui 

la realizarea acţiunilor specifice; 

 Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente solicitate 

de manager şi le prezintă acestuia; 

 Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; 

 Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor; 

 Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat; 

 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la serviciu 

a personalului; 

 Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordare de 

grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere, modificare, 

desfacere contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 Întocmeşte graficul concediilor de odihnă; 

 Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere legislaţia 

în vigoare; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii 

propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

 Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune; 

 Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea 

judicioasă a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure realizarea 

nivelului prevederilor bugetare; 

 Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare; 

 Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;  

 Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la termenele 

prevăzute; 

 Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile patrimoniale; 

 Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii patrimoniului şi 

casarea acestuia; 

 Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare externă; 

 Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând 

totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii; 

 Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte 

culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente; 

 Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din 

domeniul culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi compartimente, necesarul  

anual de achiziţii; 

 Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică – licitaţie deschisă, 

licitaţie restrânsă, dialoguri competitive, negociere, cerere de oferte; 

 Realizează şi întocmeşte documentaţia cu privire la achiziţii directe din catalogul electronic 

din cadrul Sistemului electronic de achiziţii publice; 

 Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice; 

 Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;  

 Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii 

instituţiei şi ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor respective; 

 Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a 

rezultatelor de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a indexărilor 

legale cu încadrarea în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu avizul prealabil al 

ordonatorului principal de credite; 



 Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la bugetul de 

venituri şi cheltuieli; 

 Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din 

contabilitate pentru întocmirea bugetului viitor; 

 Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul 

instituţiei; 

 Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi 

instruieşte personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează toate noutăţile 

din legislaţie referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea 

procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile; 

 Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi documentele 

legate de cursuri şi finalizarea acestora; 

 Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a tuturor 

celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii; 

 Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi prestări 

servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele valorificate de Centru;  

 Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei; 

 Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu resurse 

tehnice şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime de lucru; 

 Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor, 

conform reglementărilor în vigoare; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate fizic şi 

moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare; 

 Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu 

respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; 

 Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare; 

 Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele 

care însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora; 

 Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea, 

respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI; 

 Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

Art. 21. Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” 

              (1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs organizat în conformitate cu 

prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi: 

 Propune spre aprobarea managerului proiectul planului de şcolarizare cu cursurile de 

formare în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului din subordine; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 

conduce; 

 Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii claselor de arte şi meşteşuguri şi pentru 

restructurarea sau diversificarea ofertei culturale în vederea revitalizării, păstrării şi stimulării 

procesului de creaţie în toate domeniile artistice şi a meşteşugurilor; 

 Asigură elaborarea şi punerea în practică a proiectelor şi programelor de activitate ale 

serviciului; 

 Fundamentează şi propune spre aprobare structura spectacolelor, repertoriul şi 

desfăşurătorul manifestărilor culturale pe care le coordonează; 

 Evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 

 Concepe grafice de interasistenţă, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări de spectacole, 

expoziţii, comunicări şi referate;  

 Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere şi 

urmăreşte încasarea efectivă a acestora; 

 Răspunde în termenele stabilite la sarcinile venite în scris sau verbal de la şefii ierarhici 

superiori; 

 Răspunde de buna desfășurare a taberelor de creație organizate în spațiile proprii și în alte 

spații, 



 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare 

directorului-manager; 

 Evaluează personalul din subordine şi prezintă raportul de activitate anual sau de câte ori îi 

este solicitat de directorul-manager; 

 Accesează fonduri externe pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce; 

 Răspunde de resursele umane, materiale şi tehnice din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager şi în concordanţă cu 

prevederile legale. 

             (2) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” are următoarele 

atribuţii: 

 Organizează în parteneriat cu instituţii locale şi primării cursuri de formare şi perfecţionare 

în domeniul meşteşugurilor tradiţionale; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile 

proprii și în alte spații; 

 Analizează şi stabileşte necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meşteşuguri 

tradiţionale în funcţie de numărul de cursanţi şi de specificul zonei; 

 Concepe şi organizează activitatea de predare la clasă; 

 Analizează şi stabileşte programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare meşteşug 

în parte; 

 Propune şefilor ierarhic superiori programul de activităţi culturale pentru întregul an şcolar; 

 Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice şi plata taxelor şcolare, 

acolo unde este cazul; 

 Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a examenelor anuale şi 

de final de ciclu de învăţământ; 

 Realizează evidenţa documentelor şcolare, planuri de lecţii, încheierea situaţiei şcolare a 

elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate, întocmirea graficului prezenţei elevilor, etc.; 

 Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au pregătit 

cursanţii; 

 Asigură condiţiile tehnice necesare desfăşurării spectacolelor; 

 Iniţiază proiecte de conservare şi promovare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 

 Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi 

arhivare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile culturale organizate; 

 Asigură îndrumarea metodologică a artiştilor din alte instituţii; 

Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale  de nivel local, naţional şi internaţional 

specifice domeniului artelor; 

 Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural-artistice;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate, manifestări cultural-artistice;  

 Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei le trasează, cu respectarea 

legilor în vigoare. 

Art. 22. Compartimentul promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural-

artistice are următoarele atribuţii: 
 Participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi 

programelor Centrului; 

 Participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi 

proiectelor; 

 Se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

domeniul cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri; 

 Colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării de 

proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener; 

 Iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural Naţional 

material şi imaterial; 

 Îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de specialitate 

şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări; 

 Organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri 

proprii; 



 Realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Centrului; 

 Propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a 

populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional; 

 Propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale 

instituţiei, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea Patrimoniului Cultural 

Naţional; 

 Întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea 

valorificării lor pe plan naţional şi internaţional; 

 Realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi arhiva 

digitală; 

 Redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa; 

 Colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare; 

 Aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei; 

 Asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate; 

 Organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii ,,Augustin 

Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin Bena”; 

 Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor din 

cadrul Centrului; 

 Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau pe 

orice alt tip de suport pentru arhivare şi promovare; 

 Realizează sonorizări indoor pentru evenimentele cultural-artistice proprii sau ale 

partenerilor, în colaborare cu celelalte servicii din instituție; 

 Asigură buna vizibilitate și promovare a serviciilor și produselor instituției în mediul online 

(site-uri web, rețele de socializare, aplicații android și iOS); 

 Asigură buna desfășurare a activității de evaluare internă a proiectelor implementate, în 

colaborare cu serviciile și compartimentele instituției; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 

prevederile legale. 

Art. 23. Serviciile şi compartimentele artistice: 

 Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba, 

 Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba 

 Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba, 
               (1) Serviciile sunt conduse de câte un şef serviciu numit prin concurs organizat în 

baza legilor în vigoare, cu următoarele responsabilităţi: 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului şi de repertoriul muzical abordat, atât din 

punct de vedere calitativ, cantitativ, cât şi a drepturilor de autor şi conexe; 

 Elaborează şi ia parte la implementarea proiectelor şi programelor instituţiei; 

 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare 

managerului; 

 Propune nivelul de evaluare a personalului din subordine; 

 Prezintă Raportul de activitate şi orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de 

manager; 

 Fundamentează şi evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 

 Identifică şi accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanţare pentru 

proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce; 

 Participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţii similare din ţară 

şi din străinătate; 

 Iniţiază şi coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituţii sau cu ONG-uri culturale; 

 Iniţiază proiecte de educaţie artistică şi educaţie culturală a copiilor şi tinerilor din Judeţul 

Alba; 

 Asigură îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din judeţ; 

 Colaborează strâns cu celelalte servicii şi compartimente din instituţie; 

 Răspunde de resursele umane şi materiale din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager. 

              (2) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba are 

următoarele atribuţii: 

 Descarcă de sarcină etno-folclorică localităţile din judeţul Alba, prin angajaţii proprii sau în 



parteneriat cu specialişti din ţară; 

 Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii 

tradiţionale; 

 Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, 

organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate; 

 Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare proprie sau 

în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente; 

 Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă corelare 

şi legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului; 

 Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al 

etniilor din judeţul Alba; 

 Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte produse 

culturale; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate; 

 Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie; 

 Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate în 

aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice de amatori 

sau pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil; 

 Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a tinerilor; 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte, 

instrumente, accesorii etc.); 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile 

proprii și în alte spații; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

              (3) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are 

următoarele atribuţii: 

 Organizează şi susţine concerte orchestral camerale, recitaluri de muzică de cameră, de 

muzică sacră şi orice gen de concerte care duc la realizarea obiectivelor Centrului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, 

cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc.; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri 

externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, 

culte, ONG-uri, etc.; 

 Colaborează şi participă la toate programele şi proiectele Centrului;  

 Propune lista de artişti colaboratori în vederea bunei desfăşurări a activităţii Centrului; 

 Asigură legătura şi comunicarea cu artiştii angajaţi şi cu artiştii colaboratori înaintea, în 

timpul şi la încheierea activităţilor; 

 Asigură buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a orchestrei de cameră şi 

evaluează în scris fiecare proiect; 

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor, materialelor de 

orchestră şi a altor material din dotare; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile 

proprii și în alte spații; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în 

concordanţă cu prevederile legale. 



              (4) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are următoarele atribuţii: 

 Organizează şi susţine orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea obiectivelor 

Centrului şi vizează activitatea compartimentului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, 

cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc. de muzică de 

fanfară; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri 

externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, 

culte, ONG-uri, etc.;  

 Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a fanfarei;  

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor şi a altor 

materiale din dotarea fanfarei; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile 

proprii și în alte spații; 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (instrumente şi costume); 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în 

concordanţă cu prevederile legale. 

 

Art. 24. Serviciul Redacţia ,,Discobolul” 

              (1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs, organizat în conformitate cu 

prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi: 

 Analizează şi recenzează materialele propuse spre publicare pe criterii riguroase de 

performanţă, conţinut şi expresie; 

 Vizează materialele realizate de redactori şi colaboratori; 

 Aprobă machete finală a  publicaţiei; 

 Menţine o relaţie permanentă cu reprezentanţii instituţiilor din domeniu; 

 Participă la conferinţe de presă, seminarii, prezentări etc.; 

 Colaborează cu colegii de serviciu şi cu angajaţii celorlalte servicii pentru buna desfăşurare 

a activităţii Centrului;  

 Propune redactorilor subiecte care pot face obiectul unor materiale; 

 Monitorizează constant diverse surse de informaţii în vederea promovării; 

 Aprobă şi coordonează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a 

judeţului Alba şi a României, în ţară şi în lume; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 

conduce; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; 

 Răspunde în termenele solicitate la sarcinile repartizate în scris sau verbal de managerul 

Centrului; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei o trasează, cu respectarea 

legilor în vigoare. 

              (2) Serviciul Redacţia „Discobolul” are următoarele atribuţii: 

 Asigură activitatea editorială în cadrul Revistei ,,Discobolul”; 

 Promovează Revista ,,Discobolul” în ţară şi în străinătate prin activităţi specifice; 

 Asigură parteneriatul şi legătura permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România-filiala 

Alba-Hunedoara; 

 Redactează, culege, corectează, tipăreşte şi difuzează Revista ,,Discobolul”; 

 Asigură afirmarea valorilor culturale autentice, încurajează creaţia originală, autohtonă, 

recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale; 

 Încurajează şi susţine creaţia unor tineri talentaţi; 



 Promovează valori culturale naţionale şi internaţionale prin traduceri, studii, eseuri, 

interviuri cu personalităţi culturale etc.; 

 Realizează monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti; 

 Publică rubrici de editorial, eseuri, interviuri, de cercetare ştiinţifică în domenii ca teoria şi 

critica literară, istoria literară etc.; 

 Colaborează cu personalităţi din domeniu în vederea elaborării publicaţiei; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Organizează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a judeţului Alba şi 

a României, în ţară şi în lume; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; 

 Acordă anual premiile Revistei ,,Discobolul”. 

 

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL 

 

Art. 25. Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar 

aflate în proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii. 

Art. 26. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, 

precum şi prin preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, cu acordul părţilor, de 

bunuri, din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane 

juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate. 

Art. 27. Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea păstrării 

integrităţii acestora. 

Art. 28. Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu 

prevederile legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică, 

mijloace tehnice pentru imprimare şi multiplicare, costume şi instrumente pentru formaţii artistice. 

 

CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

Art. 29. Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de Consiliul Judeţean 

Alba.  

Art. 30. Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

Consiliului Judeţean Alba, precum şi din alte surse potrivit O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată. 

Art. 31. Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile administraţiei publice 

locale pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi proiecte ale Centrului. 

Art. 32. Veniturile proprii realizate provin din:  

 Taxe încasate de la cursurile de formare şi educaţie permanentă; 

 Taxe de înscriere la cursuri de măiestrie şi la concursuri; 

 Prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment; 

 Bilete de intrare la evenimentele organizate; 

 Comercializarea de obiecte de artă, de artizanat, obiecte meşteşugăreşti, tipărituri şi 

imprimări pe orice fel de suport realizate în cadrul Centrului; 

 Alte activităţi ce se încadrează în obiectul de activitate al Centrului. 

Art. 33. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor 

cultural ale Centrului. 

 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 34. Regulamentul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, eventualele 

modificări şi completări urmând aceeaşi procedură. 

Art. 35. (1) Salariaţii Centrului sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul Regulament; 

                (2) După aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, şefii de servicii sunt obligaţi 

să prezinte Regulamentul subalternilor din serviciul pe care-l conduc. 

Art. 36. Modificarea sau completarea Regulamentului se face ori de câte ori este nevoie. 

Art. 37. Urmare a aprobării Regulamentului, compartimentul Resurse umane va actualiza 

fişele fiecărui post. 



Art. 38. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de 

activitate specifice. 

Art. 39. Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către Consiliul Judeţean 

Alba. 

 

                                     AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREŞEDINTE                      

                                          

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării şi completării 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Cultura „Augustin Bena“ 

Alba 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 20/26 ianuarie 2017 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Cultura „Augustin Bena“ Alba. 

Centrul de Cultură „Augustin Bena“ Alba a solicitat, prin adresa nr. 940/17 mai 2017, 

modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, în vederea creării cadrului 

instituțional pentru organizarea și participarea la tabere de creație artistică, organizarea de concursuri 

cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică etc.), editarea de lucrări, publicarea și 

multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale 

a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”.  

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

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organigrama, 

statul de funcţii si regulamentul de organizare al instituţiilor şi serviciilor publice judeţene din 

subordine se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, proiectul de 

hotărâre, înregistrat cu nr. 166 din 17 mai 2017. 

 

  

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 9033/17.05.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării şi completării Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului de Cultura „Augustin Bena“ Alba 

 

 

            Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba a 

fost aprobat, ca urmare reorganizării centrului, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 20/26 

ianuarie 2017.  

Prin adresa nr. 940/17.05.2017, conducerea Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba, a 

solicitat modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 

Cultură “Augustin Bena“ Alba. 

S-au propus următoarele modificări şi completări în Regulamentul de organizare și funcționare 

al Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba: 

- organizarea și participarea la tabere de creație artistică, 

- organizarea de concursuri cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică 

etc.) în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției și în 

concordanță cu programul anual de activități aprobat, 

- editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de Cultură 

,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei 

de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate 

al instituției. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a din O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, 

aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora. 

Luând în considerare cele enunţate mai sus, propunem aprobarea modificării şi completării 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Cultura “Augustin Bena“ Alba. 

 

 

Şef birou, 

Suciu Horaţiu Zaharia 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba  

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Studiului de 

fundamentare a deciziei de a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 9083/17 mai 2017 al Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 127/14 aprilie 

2017 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat 

al Deșeurilor în Județul Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 7 și art. 8 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii; 

- O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 

întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 

publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016; 

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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a 

delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 127/14 aprilie 2017, în sensul că se modifică valoarea estimată a contractului de 

concesiune menţionată în subcapitolul 5.3 „Stabilirea procedurii optime pentru atribuirea 

contractului de delegare” şi, în mod corespunzător Anexa nr. 12 „BUGETUL CONTRACTULUI 

DE OPERARE INSTALAȚII GESTIONARE DEȘEURI PENTRU PERIOADA 2017-2018”, 

conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 127/14 aprilie 

2017 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat 

al Deșeurilor în Județul Alba rămân nemodificate. 



Art. 3. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Direcția 

amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

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, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete și Direcției amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                               AVIZAT 

                VICEPREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ALIN FLORIN CUCUI                  Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 167 

Alba Iulia, 17 mai 2017
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind modificarea Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba  

 

 

În vederea respectării obligaţiilor referitoare la demonstrarea necesităţii și oportunităţii 

realizării proiectului privind gestionarea și operarea serviciului de salubrizare organizat la nivelul 

judeţului Alba, a fost elaborat şi aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Alba nr. 127/14 

aprilie 2017, Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor 

de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Alba. 

Scopul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare este să justifice necesitatea 

şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică având ca 

obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”. 

De asemenea, prin Studiul de fundamentare s-a stabilit tipul procedurii de atribuire de 

„licitaţie deschisă”, iar pentru determinarea tipului procedurii de atribuire a fost necesară 

estimarea valorii contractului de concesiune în scopul raportării acesteia la pragul instituit prin 

art. 11 din Legea nr. 100/2016.  

Întrucât ulterior aprobării Studiului de fundamentare, respectiv în etapa de elaborare a 

formularului de ofertă financiară, din metodologia de calcul realizată prin înmulţirea cantităţilor 

aferente fiecărui proces tehnologic (transfer, sortare, tratare mecano-biologică şi depozitare) cu 

tarifele alocate acestor procese au rezultat diferențe a valorii estimate, este necesară corelarea 

valorii estimate din cuprinsul Studiului de Fundamentare cu valoarea estimată cuprinsă în 

Documentaţia de atribuire. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 167 din 17 mai 2017. 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

ALIN FLORIN CUCUI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba  

 

 

În vederea atribuirii contractului de concesiune ce are ca obiect „Delegarea prin 

concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

aprobate prin  H.G. nr. 867/2016, prevăd obligativitatea parcurgerii a trei etape distincte: 

- etapa de planificare, fundamentare și pregătire; 

-  etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune; 

- etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării acestuia. 

Prima etapă cu privire la fundamentare s-a concretizat prin elaborarea și aprobarea 

studiului de fundamentare în care au fost incluse aspectele generale, fezabilitatea tehnică, 

fezabilitatea economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele 

instituţionale ale proiectului în cauză. 

În etapa ulterioară de organizare şi derulare a procedurii de atribuire, pentru elaborarea 

formularului de ofertă financiară s-a utilizat un mod de calcul distinct pentru fiecare proces 

tehnologic, respectiv pentru desfăşurarea activităţilor de transfer, sortare, tratare mecano-

biologică şi depozitare a deşeurilor municipale şi asimilabile acestora. Astfel, în această etapă 

valoarea estimată a rezultat din înmulţirea cantităţilor aferente fiecărui proces tehnologic 

(transfer, sortare, tratare mecano-biologică şi depozitare) cu tarifele alocate acestor procese. 

Întrucât au existat diferenţe între valoarea estimată cuprinsă în studiul de fundamentare şi 

valoarea estimată rezultată în etapa de elaborare a formularului de ofertă financiară este necesară 

corelarea valorii estimate iniţial cu valoarea estimată rezultată în etapa de elaborare a 

formularului de ofertă financiară.  

  Faţă de cele de mai sus, consideram oportună aprobarea de către Consiliul Județean a 

modificării Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 
 

 

Arhitect sef, 

Voichița Maria COMAN 
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1. DATE GENERALE 

 

Prezentul document reprezintă „Studiul de fundamentare privind decizia de 

concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în 

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” şi este elaborat de 

către Comisia de Coordonare şi Supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de 

delegare desemnată prin Dispoziția Presedintelui Consiliului Judetean Alba nr. 172/31 ianuarie 

2017. 

Studiul de fundamentare actualizează abordarea prezentată de către consultantul inițial, 

care a pregătit Aplicația de Finanțare și documentele suport pentru Proiectul „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, privind managementul și modalitatea de 

operare a noului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, având la bază 

următoarele: 

  informații privind organizarea sistemului actual de salubrizare din Județul Alba; 

  informații privind noul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor propus în Județul 

Alba prin Aplicația de Finanțare și documentele suport (Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost-

Beneficiu, planul de achiziții, evaluarea impactului asupra mediului, Contractul de asociere, etc); 

  analiza instituțională elaborată în cadrul Proiectului Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor; 

  aspecte identificate de către Consultantul Proiectului „Sistem de Management Integrat 

al Deșeurilor în Județul Alba”, respectiv „SC EPMC CONSULTING SRL” în perioada de 

implementare a Proiectului.  

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” presupune 

extinderea la nivelul întregului județ, atât în mediul urban, cât și în mediul rural a unui sistem 

modern, centralizat și uniform de gestiune a deșeurilor în conformitate cu legislația națională și 

europeană. 

Obiectivul general al Proiectului a fost crearea unui sistem durabil de management al 

deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Alba prin îmbunătățirea serviciului 

de management al deșeurilor și închiderea depozitelor neconforme de deșeuri, în conformitate cu 

practicile și politicile Uniunii Europene. 

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” a fost încadrat 

în portofoliul proiectelor majore de investiție a căror valoare depășește suma de 25 milioane de 

Euro, motiv pentru care finanțarea a fost aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) 

1286/05.03.2012 și prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1096/22 martie 2012. 

Întrucât investițiile prevăzute în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Alba” nu au putut fi finalizate în cadrul perioadei de finanțare aferentă POS 

MEDIU 2007-2013, Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, în calitate de beneficiar al 

Proiectului a aplicat procedura de fazare în conformitate cu „Instrucţiunea nr. 12000/10 august 

2015 privind unele măsuri pentru eşalonarea (fazarea) proiectelor Finanţate din Programul 

Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013”, emisă de către Ministerul Fondurilor Europene în 

calitate de Autoritate de Management POS MEDIU. 

Astfel, realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din 

Judeţul Alba a fost începută de către Consiliul Judeţean Alba în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 prin implementarea Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”  în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 

şi continuată din Programul Operaţional Infrastructură Mare, Obiectiv Specific 3.1 prin 

implementarea Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017. 

Investițiile rezultate din implementarea celor două proiecte sunt: 
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Din punct de vedere financiar întregul Proiect a avut aprobat un cost eligibil total estimat 

de 47204680 Euro defalcat pe următoarele surse de finanțare: 

- Grant UE – 36198826 Euro; 

- Buget de stat – 6678463 Euro; 

- Buget local – 433104 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 3894287 Euro. 

În conformitate cu prevederile Cererii de fazare, valoarea eligibilă totală estimată aferentă 

Fazei 1 este de 23905332 Euro defalcată pe surse astfel : 

- Grant UE – 18331761 Euro; 

- Buget de stat – 3382099 Euro; 

- Buget local – 219332 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 1972140 Euro.  

Valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei 2 este de 23299348 Euro defalcat pe 

surse astfel: 

- Grant UE 17867065 Euro; 

- Buget de stat 3296364 Euro; 

- Buget local 213772 Euro; 

- Contribuție beneficiar – 1922147 Euro. 

În conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicației de Finanțare și 

totodată Anexa Vd la Contractul de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între AM POS 

MEDIU şi Consiliul Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, s-a stabilit faptul că Sistemul de Management Integrat 

al Deșeurilor în Județul Alba va fi operat de către două categorii de operatori, și anume: 

Obiectiv de investiții / Indicator U.M. 

Total 

proiect inițial 

aprobat 

Faza 1 

Proiect  

„Sistem de 

Management 

Integrat al 

Deșeurilor în 

Județul Alba” 

Faza 2 

Proiect 

„Fazarea 

Proiectului  

Sistem de 

Manageme

nt Integrat 

al 

Deșeurilor 

în Județul 

Alba” 

(1) (2) 
(3) = (4) + 

(5) 
(4) (5) 

Containere pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile 
număr 4375 4375  

Unități de compostare individuală număr 16133 16133  

Containere pentru colectarea 

deșeurilor periculoase menajere 
număr 13 13  

Containere pentru colectarea 

deșeurilor voluminoase 
număr 23 23  

Containere pentru colectarea 

deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice 

număr 9 9  

Stații de transfer deșeuri număr 2  2 

Stație de sortare număr 1  1 

Stație tratare mecano-biologică număr 1  1 

Depozit ecologic Galda de Jos număr 1  1 

Depozite de deșeuri neconforme 

închise/reabilitate 
număr 7 6 1 
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 Operatorul de colectare și transport la instalațiile de gestionare a deșeurilor, 

denumit Operator CT (colectare - transport) care va fi delegat de către ADI SALUBRIS Alba 

prin atribuirea unui contract pentru fiecare zonă, respectiv a următoarelor contracte: 

- Lot 1 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 

de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor 

fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 1;   

- Lot 2 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 

de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor 

fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 2;  

- Lot 3- „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 

de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor 

fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 3;   

- Lot 4 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 

de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor 

fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 4. 

 și, 

  Operatorul instalațiilor de gestionare a deșeurilor și transport al deșeurilor de la 

stațiile de transfer/stațiile de sortare la CMID Galda de Jos, denumit Operator TTPD 

(transfer – transport – prelucrare - depozitare) care va fi delegat de către Județul Alba prin  

Consiliul Județean Alba, prin atribuirea următorului contract: 

- „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 

în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”. 

 

1.1. Scopul studiului 

 

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare are drept scop să justifice necesitatea 

şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică având ca 

obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”. 

Entitatea contractantă este Județul Alba prin Consiliul Județean Alba - autoritate a 

administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii 

consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 

judeţean. 

Obligația entității contractante de a elabora un studiu de fundamentare prin care să se 

demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării proiectului pentru gestionarea și operarea 

serviciului este prevăzută în art. 7 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii. 

De asemenea, conform prevederilor art. 8 din același act normativ, în sarcina entității 

contractante este stabilită obligația de analizare a faptului că atribuirea contractului implică 

transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, iar în situația 

în care, ca urmare a acestei analize se constată că o parte semnificativă a riscului de operare va fi 

transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune. 

În vederea atribuirii contractului de concesiune, Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

aprobate prin H.G. nr. 867/2016, prevede obligativitatea parcurgerii a trei etape distincte: 

- etapa de planificare, fundamentare și pregătire; 

-  etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune; 

- etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării acestuia. 

Obligația din prima etapă cu privire la fundamentare se concretizează prin analiza unor 

elemente relevante în care se includ aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea 

economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale 

proiectului în cauză. 

Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii aprobate prin H.G. nr. 
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867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de concesionare va cuprinde o analiză care să 

permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând 

în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului 

contract de concesiune, precum şi analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de 

concesiune. 

1.2. Procesul de luare a deciziilor 

 

Conform art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii aprobate prin H.G. nr. 

867/2016, Autoritatea Contractantă are obligația de a desemna o Comisie de Coordonare și 

Supervizare (CCS) pentru pregătirea și planificarea fiecărui contract de concesiune. 

 Astfel, Autoritatea Contractantă a numit membrii Comisiei de Coordonare și Supervizare, 

aleși din cadrul specialiștilor proprii, iar fundamentarea deciziei de delegare reprezintă una din 

principalele responsabilități ale Comisiei de Coordonare și Supervizare. 

 Totodată, Consiliul Județean Alba și Consiliile locale ale unităților administrativ-

teritoriale din județul Alba au responsabilități și competențe privind managementul deșeurilor, în 

funcție de nivelul și autoritatea învestită prin lege. 

 Potrivit prevederilor  art. 8 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației 

publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, 

organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, 

precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea 

bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor 

de utilități publice. 

 Astfel, la nivelul Județului Alba, în vederea cooperării cu privire la managementul 

deșeurilor, Consiliul Județean Alba s-a asociat cu Consiliile Locale ale celor 11 municipii și 

orașe și cu Consiliile Locale ale celor 67 de comune, înființând Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară SALUBRIS Alba.   

 Competența exclusivă a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, 

privind activitățile serviciului de salubrizare care au legatură cu Proiectul Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, potrivit actelor constitutive poate fi exercitată prin 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA, în numele și pe seama unităților 

administrativ-teritoriale asociate, pe baza unui mandat dat în legătură cu: 

 ► Aprobarea strategiilor locale pentru înființarea, organizarea și managementul 

serviciului de salubrizare; 

 ► Aprobarea programelor de investiții pentru înființarea, dezvoltarea, modernizarea și 

reabilitarea infrastructurii legate de servicii; 

 ►Aprobarea reglementării serviciului și a documentațiilor de atribuire; 

 ► Adoptarea mecanismului de management și aprobare a documentației relevante pentru 

organizarea procedurilor de delegare a managementului; 

 ►Aprobarea indicatorilor de performanță a serviciului. 

Consiliul Județean Alba este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel 

judeţean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 

realizării serviciilor publice de interes judeţean, astfel cum reiese din dispozițiile Legii nr. 

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

În ceea ce privește competența Consiliului Județean Alba cu privire la înființarea, 

organizarea, gestionarea și coordonarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba, aceasta este reglementată prin prevederile art. 7 din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

fiind posibilă, urmare a deținerii instalațiilor de gestionare a deșeurilor realizate prin 

implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 

finanțat prin POS MEDIU și a Proiectului „Fazarea Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Alba” finanțat prin POIM. 

Bunurile aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba sau 

părți ale acestuia, după caz, aparţin domeniului public al Judeţului Alba. Sistemul de 
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management integrat al deşeurilor este destinat sa asigure deservirea unităţilor administrativ-

teritoriale membre în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA.  

Referitor la aspectele relevante legate de rolurile și responsabilitățile principalelor părți 

interesate, implicate în implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba (Consiliul Județean Alba, Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

SALUBRIS ALBA), acestea au fost definite la nivelul Aplicației de Finanțare și în documentele 

suport, respectiv în Analiza Instituțională. 

În cadrul Proiectului de implementare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Alba, Consiliul Județean Alba și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS 

ALBA, în funcție de nivelul și autoritatea investită prin cele două contracte de finanțare au 

atribuții în legătură cu: 

► Implementarea Proiectelor „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 

Alba” și „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” în 

conformitate cu prevederile Aplicației de Finanțare și a Aplicației de fazare aprobată prin Nota 

de aprobare finală nr. 99925/22 decembrie 2016, cu respectarea legislației naționale și 

comunitare aplicabile; 

► Actualizarea strategiei de sustenabilitate a Proiectului și a Programului de operare și 

întreținere a investițiilor realizate prin proiect înainte de ultima plată/cerere de rambursare 

realizată în cadrul proiectului; 

► Aplicarea planului anual de evoluție a tarifelor, aprobat de către autoritățile locale din 

județul Alba se va realiza de la momentul intrării în vigoare a sistemului de management 

integrat; 

► Delegarea prin concesionare a operării  instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 

municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba; 

► Urmărirea, controlul și supravegherea împreună și în solidar cu Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba a modului în care operatorii vor realiza serviciile 

de colectare, transport, transfer, sortare, compostare și depozitare a deșeurilor. 

 

1.3. Structura și conținutul studiului 

 

Structura studiului de fundamentare privind decizia de concesionare pentru delegarea prin 

concesiune a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale în cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în unitățile administrativ teritoriale ale Județului Alba este 

determinată de prevederile legale prevăzute de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii și H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii.  

Prezentul studiu de fundamentare este structurat astfel: 

► Capitolul 2 - Aspecte generale privind obiectivele specifice ale proiectului, descriere, 

analiza părților interesate; 

► Capitolul 3 - Include elemente de fezabilitate tehnică a proiectului, pornind de la 

Studiul de fezabilitate existent; 

► Capitolul 4 - Fezabilitatea economică și financiară a concesiunii, respectiv costurile 

previzionate pe durata ciclului de viață al proiectului; 

► Capitolul 5 – Concluzii. 

 

1.4. Cadrul legislativ 

 

 1.4.1. Legislația privind gestiunea deșeurilor 

În această secțiune este prezentată legislația europeană din domeniul gestionării 

deșeurilor – legislația cadru și cea care reglementează gestionarea fluxurilor de deșeuri care fac 

obiectul planificării. Atât în ceea ce privește legislația europeană, cât și în cazul legislației 

naționale prin care este transpusă, sunt prezentate doar principalele acte normative. 

Pe lângă acestea, mai există o serie de decizii (la nivel european) și acte normative la 

nivel național care reglementează problematici administrative, cum ar fi: 
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► sistemul de identificare și marcare a ambalajelor; 

► constituirea și funcționarea structurilor de evaluare și autorizare a operatorilor 

economici care preiau responsabilitatea gestionării diferitelor fluxuri de deșeuri (ambalaje, 

deșeuri de echipamente electrice și electronice); 

► încurajarea creșterii nivelului de reciclare a diferitelor materiale colectate separat; 

► norme metodologice de aplicare a diferitelor acte normative; 

► stabilirea formatului de raportare a datelor referitoare la gestionarea fluxurilor 

specifice de deșeuri. 

Nu s-a considerat necesară prezentarea deciziilor și actelor normative care reglementează 

sectorul administrativ al gestionării deșeurilor. 

 

Legislaţia cadru 

 

 Directiva nr. 2008/98/CE 

privind deșeurile și de 

abrogare a anumitor directive 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei 

Naționale de Gestionare a Deșeurilor și aPlanului 

Național de Gestionare a Deșeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020. 

 Ordinul ministrului mediului și gospodăriri apelor nr. 

1364/2006 şi Ordinul ministrului integrării europene nr. 

1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de 

gestionare a deșeurilor. 

 Decizia Comisiei 

2000/532/CE (cu modificările 

ulterioare) de stabilire a unei 

liste de deșeuri  

 H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii 

deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 

inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

În ceea ce priveşte legislaţia cadru, directiva privind deşeurile şi directiva privind 

deşeurile periculoase au fost transpuse în România printr-un singur act normativ care 

reglementează inclusiv gestionarea deşeurilor periculoase. Prin această lege se stabileşte că, 

gestionarea deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, 

este responsabilitatea autorităţilor publice locale. 

De asemenea, documentele de planificare de la nivel naţional şi regional sunt aprobate 

prin hotărâre de guvern, respectiv prin ordin de ministru. Revizuirea acestora se realizează ori de 

câte ori este nevoie, perioada dintre revizuiri fiind de maxim 5 ani. 

Directiva cadru 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive se 

referă atât la deşeurile periculoase, cât şi la cele nepericuloase, precum şi la uleiurile uzate. 

Directiva stabileşte conceptele de bază referitoare la gestionarea deşeurilor şi defineşte 

principiile de gestionare precum „principiul poluatorul plăteşte” sau ierarhia deşeurilor. De 

asemenea, clarifică noţiuni de bază, cum ar fi definiţiile pentru deşeuri, valorificare şi eliminare, 

pentru a întări măsurile care trebuie luate pentru prevenirea generării lor, pentru a introduce o 

abordare care să ia în considerare întregul ciclu de viaţă al produselor şi materialelor şi nu doar 

stadiul de deşeu, precum şi pentru a pune accentul pe reducerea efectelor generării şi gestionării 

deşeurilor asupra mediului, consolidându-se astfel valoarea economică a lor. 
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Legislaţia privind operaţiile de gestionare a deşeurilor 

 

Depozitarea deşeurilor 

 Directiva nr. 99/31/CE  privind depozitarea 

deşeurilor 

 H.G. nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor. 

 Ordinul ministrului mediului și 

gospodăririi apelor nr.757/2004 

pentru aprobarea Normativului 

tehnic privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi 

completările aduse  prin Ordinul 

1230/2005. 

 Decizia Consiliului nr. 2003/33/CE privind 

stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru 

acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 

16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE 

 Ordinul ministrului mediului și 

gospodăririi apelor nr. 95/2005 

privind stabilirea criteriilor de 

acceptare şi a procedurilor 

preliminare de acceptare a 

deşeurilor la depozitare şi lista 

naţională de deşeuri acceptate în 

fiecare clasă de depozit de deşeuri, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  Ordinul ministrului 

transporturilor, construcțiilor și 

turismului nr. 276/ 2005 pentru 

aprobarea Reglementării tehnice 

„Ghid privind proiectarea 

depozitelor de deşeuri cu materiale 

geosintetice”, indicativ GP 107-04. 

Incinerarea deşeurilor 

 Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea 

deşeurilor 

 Directiva nr. 91/689/CEE privind deșeurile 

periculoase 

 Directiva nr. 2010/75/UE privind emisiile 

industriale 

 Legea nr. 278/2013 privind 

emisiile industriale. 

Transportul deşeurilor 

 Regulamentul Consiliului 1013/2006 privind 

transferul de deşeuri  (aplicabil din data 11 Iulie 

2007) 

 H.G.  nr. 788/2007 privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 H.G. nr. 1061/2008 privind 

transportul deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase pe teritoriul 

României. 

 

Prevederile directivelor privind depozitarea şi incinerarea deşeurilor au fost transpuse în 

totalitate în legislaţia română. 

Legislaţia română privind depozitarea deşeurilor prevede ca termen de închidere şi 

ecologizare a spaţiilor de depozitare a deşeurilor din mediul rural data de 16 iulie 2009. 

În cazul deşeurilor biodegradabile mai trebuie atinse următoarele ţinte: 

 2016 - reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 

35% din cantitatea totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 1995. 

În anexa H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, sunt prevăzuţi anii de 

închidere pentru fiecare depozit de deşeuri în parte. 
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Legislaţia privind fluxurile specifice de deşeuri 

  

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

 Directiva nr. 94/62/CE privind 

ambalajele şi deşeurile de ambalaje 

(cu modificările ulterioare) 

Decizia nr. 97/129/CE a Comisiei 

din 28 ianuarie 1997 de stabilire a 

sistemului de identificare a 

materialelor folosite pentru ambalaje  

 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor din 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 

794/2012 privind procedura de raportare a datelor  

referitoare la ambalaje şi la deşeuri de ambalaje. 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

Directiva 2012/19/UE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice 

 O.U.G.  nr. 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice. 

 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi 

apelor  nr. 1223/2005 privind procedura de 

înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi 

raportare a datelor privind echipamentele electrice 

şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice 

şi electronice. 

Directiva 2011/65/UE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului din 8 iunie 2011 privind 

restricţiile de utilizare a anumitor 

substanţe periculoase în 

echipamentele electrice şi electronice 

 H.G. nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare 

a anumitor substanţe periculoase în echipamentele 

electrice şi electronice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor 

climatice nr. 459/2017 pentru aprobarea listei cu 

aplicaţii care beneficiază de derogare de la 

restricţia prevăzută la art. 4 alin. 1 din H.G. nr. 

322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi 

electronice. 

 

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări nu este reglementată în mod separat. 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevede obligaţia legală a autorităţilor administraţiilor publice şi a generatorilor de 

deşeuri de a atinge, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 

operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează 

deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minim 70% din masa cantităţilor de deşeuri 

nepericuloase provenite din activtăţi de construcţie şi demolări. 

Pe lângă acestea, mai există o serie de decizii (la nivel european) și acte normative la 

nivel național care reglementează problematici administrative, cum ar fi: 

► sistemul de identificare și marcare a ambalajelor; 

► constituirea și funcționarea structurilor de evaluare și autorizare a operatorilor 

economici care preiau responsabilitatea gestionării diferitelor fluxuri de deșeuri (ambalaje, 

deșeuri de echipamente electrice și electronice); 

► încurajarea creșterii nivelului de reciclare a diferitelor materiale colectate separat; 

► norme metodologice de aplicare a diferitelor acte normative; 

► stabilirea formatului de raportare a datelor referitoare la gestionarea fluxurilor 

specifice de deşeuri. 

Alte prevederi legislative 

 

 Regulamentul (CE) nr. 

333/2011 (CE) – de stabilire a 

criteriilor de determinare a 

condiţiilor în care anumite tipuri 

de deşeuri metalice nu mai 

constituie deşeuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE a 

Nu există o prevedere legală pentru aplicarea lui în 

România, se aplică ca atare. 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=179664&diez=A31&link=0&datavig=2017-02-15&datav=2017-02-15&dataact=&showLM=&modBefore=
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Parlamentului European şi a 

Consiliului 

 Regulamentul (UE) nr. 

1179/2012 de stabilire a 

criteriilor de determinare a 

condițiilor în care cioburile de 

sticlă încetează să mai fie deșeuri 

în temeiul Directivei 2008/98/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului 

Nu există o prevedere legală pentru aplicarea lui în 

România, se aplică ca atare. 

 
 Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deşeurilor în instituţiile publice. 

 

 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor  nr. 

1281/2005  și Ordinul ministrului administraţiei și 

internelor nr. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor 

de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de 

materiale în scopul aplicării colectării selective. 

 

 O.U.G.  nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu 

referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 O.U.G.  nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 
 O.G.  nr. 31/2013 de modificare şi completare a 

O.U.G.  nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 384/2013. 

 

 O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

aprobată prin Legea nr. 265/2005,  modificată şi 

completată prin O.U.G.  nr. 117/2007 şi O.U.G.  nr. 

164/2008. 

 

 Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru 

aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei. 

 

 1.4.2. Legislația în domeniul achizițiilor publice 

În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru a descrie obţinerea de lucrări, 

produse şi servicii de către autorităţi publice naţionale, regionale sau locale. 

Regulile de achiziţii publice se referă la proceduri pentru  atribuirea contractelor de 

achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări în Uniunea Europeană. 

Actele normative privind domeniul achiziţiilor publice: 

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

 H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice nr. 9574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru 

implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România; 

 H.G. nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru 

elaborarea și transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este 

expusă direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat; 

 O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achizițiilor publice. 

Această enumerare sprijină la elaborarea documentaţiei de atribuire, autoritatea 

contractantă fiind nevoită să respecte şi alte acte normative în procedurile de atribuire pe care le 

iniţiază. 

 

 1.4.3. Legislația privind administrația publică și serviciile de salubrizare 

Actele normative privind administrația publică și serviciile de salubrizare: 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
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completările ulterioare;  

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 

întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 

publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 

salubrizare a localităților; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Ordinul  președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 

prestare a serviciului de salubrizare a localităților; 

 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de 

constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de 

activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Public. 

Prezentul Studiu de Fundamentare este realizat în conformitate cu prevederile legale 

cuprinse în principal în actele normative enumerate mai sus.  

 

2. ASPECTE GENERALE 

 

2.1. Obiectivele generale și specifice ale contractului 

 

Prin implementarea prezentului contract se urmărește operarea infrastructurii de deșeuri 

în județul Alba, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare atât la legislația românească cât 

și la cea a Uniunii Europene, la Tratatul de Aderare și de asemenea la Directivele Europene.  

Infrastructura de deșeuri din județul Alba este compusă din: 

► instalații noi realizate prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Județul Alba și Proiectul Fazarea Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Alba, 

reprezentate de: 

- Centru de management integrat al deșeurilor în județul Alba, compus din depozit 

ecologic (capacitate de 543000 mc), staţie de sortare (capacitate 43000 t/an) şi stație de tratare 

mecano-biologică simpla (capacitate 85566 t/an);  

- Staţia de transfer deşeuri Blaj: capacitate 15000 t/an; 

- Staţia de transfer deşeuri Tărtăria: capacitate 33044 t/an ; 

► instalații existente realizate de către unele unități administrativ teritoriale din judeţul 

Alba prin intermediul altor surse de finanţare (ex. PHARE, etc), reprezentate de: 

- Staţia de sortare Aiud  (investiţie PHARE); 

- Staţia de sortare Zlatna (Program pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi 

Zlatna şi Copşa Mică); 

- Staţia de transfer Abrud  (investiţie PHARE); 

- Staţia de sortare  (şi transfer) Baia de Arieş  (investiţie PHARE). 
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Implementarea contractului de concesiune de servicii este condiționată de respectarea 

obiectivelor asumate de către Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru implementarea 

celor două proiecte, și anume:  

► Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Alba” 

 Obiectivul general al proiectului – urmăreşte să rezolve probleme semnificative de 

mediu şi de funcționare legate de generarea şi gestionarea deșeurilor şi să creeze un sistem 

integrat de gestionare a deșeurilor în județ, care va îmbunătăţi condițiile de trai ale cetățenilor şi 

va sprijini România în atingerea țintelor de gestionare a deșeurilor impuse de Tratatul de 

Aderare. Sistemul ca atare, va fi în deplină conformitate cu principiile naționale şi legislația de 

mediu europeană şi naţională şi va aborda toate elementele de gestionare a deșeurilor, de la 

prevenirea generării deșeurilor şi colectarea lor şi până la eliminarea reziduurilor. Sistemul 

propus este adaptat la nevoile județului şi a fost identificat ca fiind cel mai eficient şi accesibil 

din punct de vedere al costurilor pentru cetățenii județului Alba.  

 Obiectivele specifice ale proiectului – pe care sistemul propus urmărește să le atingă 

sunt: 

 - prevenirea generării deșeurilor prin promovarea compostării individuale și creșterea 

gradului de conștientizare publică; 

 - menținerea ratei de conectare la servicii de salubritate în zonele urbane la 100%;  

 - creșterea ratei de conectare la servicii de salubritate în zonele rurale pentru a ajunge la 

100%; 

 - conformarea cu Directivele depozitării şi ambalajelor, precum şi cu legislația naţională, 

prin implementarea colectării selective şi construirea şi operarea stațiilor de sortare şi tratare a 

deșeurilor biodegradabile; 

 - reducerea globală a eliminării deșeurilor la depozite;  

 - protecția mediului şi a sănătații publice prin construirea şi exploatarea unui depozit de 

deșeuri conform şi încetarea funcționării depozitelor de deșeuri existente neconforme; 

 - consolidarea capacităților județului Alba în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, 

precum şi punerea în aplicare şi monitorizarea lucrărilor de management al deșeurilor; 

 - finanțarea unor facilități noi de management al deșeurilor deplin şi direct prin 

transferuri/taxa la poarta depozitului de către municipalitățile membre în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară şi generatorii de deșeuri; 

 - stabilirea tarifelor unice de salubritate pentru întreg județul pentru egalizarea costurilor, 

pentru a asigura recuperarea completă a costurilor și principiul „poluatorul platește”; 

 - creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor în raport cu beneficiile care decurg din 

implementarea proiectului, precum şi schimbarea obiceiurilor acestora, necesare în ceea ce 

privește colectarea şi gestionarea deșeurilor; 

► Proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Județul Alba” 

Proiectul nr. CCI No 2009RO161PR040 respectă prevederile cadrului strategic aferent 

POIM 2014-2020 - Axa 3 („Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 

eficient al resurselor”), OS 3.1 („Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”). Acesta promovează sistemul de 

management integrat al deșeurilor la nivelul județului Alba, ceea ce este în deplină concordanță 

cu politicile Uniunii Europene în domeniu, precum și cu documentele agreate la nivel național și 

local. 

Prin implementarea investițiilor din cadrul proiectului vizând creșterea capacității 

sistemului de management integrat al deșeurilor municipale în concordanță cu ierarhia deșeurilor 

se urmărește dezvoltarea infrastructurii la nivelul județului Alba necesară pentru obținerea 

următoarelor rezultate: 

- cantitate de deşeuri biodegradabile redusă la depozitare (o scădere la 35% față de 

nivelul de 85972 tone înregistrat în anul 1995, respectiv pâna la 30090,2 tone), conform 

obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea implementării Directivei 99/31/EC 

privind depozitarea deşeurilor; prin capacităţi dezvoltate prin proiect, se asigură obţinerea unei 

cantităţi de 0,03 mil. tone/an deşeuri biodegradabile depozitate (2S25), asigurând atingerea ţintei 

conform Tratatului și contribuind la atingerea indicatorilor POIM pentru O.S. 3.1; 

- depozite neconforme închise; conform obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare în 

vederea implementării Directivei 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor, România trebuie să 

închidă 240 depozite urbane neconforme, din care Depozitul neconform de deşeuri Alba Iulia, în 
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suprafaţă de 9,56 ha și cu circa 363741 mc deşeuri, va fi finalizată închiderea demarată în cadrul 

POS MEDIU 2007- 2013 prin acest proiect, conform celor prevăzute în Tratat; 

- pondere crescută a deşeurilor reciclate/valorificate în totalul cantităţii de deşeuri 

municipale colectate, ca urmare a investiţiilor care asigură pregătirea pentru reciclare şi 

reutilizare a deşeurilor menajere şi similare de 50%, conform Directivei Cadru a deşeurilor 

(2008/98/EC). 

Astfel, prin implementarea celor două proiecte au fost avute în vedere următoarele 

activități de pregătire în vederea reciclării şi de reciclare: 
- Pregătire: construirea a 2 staţii de transfer (Tărtăria şi Blaj); achiziţionarea de 

echipamente de colectare selectivă a deşeurilor (4375 buc. containere pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile - 1.1 mc, 16133 buc. unităţi de compostare individuală - 280 l, 13 buc. 

containere pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere - 6 mc, 23 buc. containere pentru 

colectarea deşeurilor voluminoase - 15 mc, 9 buc. containere pentru colectarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice - 30 mc); 

- Capacitate reciclare: operaţionalizarea unei staţii de sortare cu o capacitate de 42213 

tone/an în cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos astfel încât să fie 

asigurată colectarea selectivă a deşeurilor în aria de proiect; prin această investiţie se estimează 

că se va facilita reciclarea a circa 23945 tone/an; şi tratare mecano-biologică a deşeurilor 

biodegradabile în cadrul staţiei de tratare mecano-biologice din cadrul Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor Galda de Jos cu o capacitate de 85566 t/an; astfel, începând cu anul 2017, 

se estimează că prin procesul de tratare mecano-biologică vor rezulta 35137 tone/an deşeuri 

tratate care pot fi utilizate ca material de acoperire la depozitul conform. 

- Prin capacităţile din proiect se va asigura atingerea unei rate de reciclare a deşeurilor 

menajere şi similare de 46 % din deşeurile colectate (2S26) la finalul anului 2018, contribuind la 

atingerea indicatorilor POIM pentru O.S. 3.1. 

 

2.2. Obiectul contractului 

 

 Obiectul contractului este reprezentat de anumite activități ale serviciului de 

salubrizare, așa cum este definit în Legea nr. 101/2006 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii, și anume: 

 ► transferul deşeurilor municipale și asimilabile, deșeurilor din parcuri și grădini, 

deșeurilor stradale, cu excepţia celor cu regim special, prin Stațiile de transfer Tărtăria, Blaj, 

Abrud/Baia de Arieș; 

 ► sortarea deşeurilor municipale și asimilabile prin Stația de sortare din cadrul Centrului 

de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, Stația de sortare Aiud, Stația de sortare 

Zlatna și Stația de sortare Baia de Arieș; 

 ► organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării deşeurilor municipale și 

asimilabile, deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor stradale prin Stația de Tratare Mecano-

Biologică din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos; 

 ► stocarea temporară, valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase din deșeurile 

municipale rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate 

din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii, au 

acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform 

reglementărilor legale specifice; 

 ► depozitarea controlată a deşeurilor municipale în Depozitul ecologic de deșeuri Galda 

de  Jos; 

 ► administrarea Depozitului ecologic de deșeuri Galda de Jos; 

 ► stocarea temporară, valorificarea şi eliminarea deşeurilor voluminoase provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri 

de echipamente electrice şi electronice etc.); 

 ► stocarea temporară, valorificarea şi eliminarea deşeurilor din construcții și demolări 

provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară a locuinţelor/ apartamentelor proprietate individuală; 

 ► stocarea temporară, valorificarea şi eliminarea DEEE-urilor provenite de la populație 

și de la agenții economici. 



16 

 Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-

edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor formează 

sistemul public de salubrizare al localităților, respectiv un ansamblu tehnologic și funcțional, 

care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului, 

precum: puncte de colectare și colectare selectivă a deșeurilor; pubele și containere pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor menajere; stații de transfer și sortare; stație de tratare mecano-

biologică; depozit de deșeuri. Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se 

exploatează prin intermediul unor operatori licențiați. 

 Stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, 

finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și 

organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului 

Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de 

salubrizare este reglementată prin Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Principiile de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare ca o componentă a 

serviciilor de utilitate publică sunt: 

  protecția sănătății publice; 

  autonomia locală și descentralizarea; 

  responsabilitatea față de cetățeni; 

  conservarea și protecția mediului înconjurător; 

  calitate și continuitate; securitatea serviciului; 

  tarife/taxe echitabile și accesibile tuturor utilizatorilor; nediscriminarea și egalitatea 

tuturor utilizatorilor; 

  transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; 

  administrarea corectă și eficientă a bunurilor proprietate publică și a fondurilor 

publice; dezvoltarea durabilă. 

De asemenea, serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță 

prevăzuți în Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul județului Alba, având caracter 

minimal, care pot fi suplimentați conform prevederilor legale. 

 Indicatorii de performanță și de evaluare stabilesc condițiile ce trebuie respectate de 

operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților, având în vedere următoarele 

aspecte: 

 continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;  

 adaptarea permanentă la cerințele utilizatorului; 

 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

 respectarea reglementărilor specifice în domeniul protecției mediului și sănătății 

populației; 

 implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și 

securității muncii; 

 prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate. 

 

2.3. Analiza părților interesate 

 

În ceea ce privește regionalizarea și activitățile componente ale serviciului de salubrizare, 

precum și în procesul încheierii de contracte de servicii cu diferiți operatori de salubrizare, 

autoritățile administrației publice locale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și ANRSC au 

principalele competențe și responsabilități.  

Astfel: 

► Beneficiarul (Județul Alba prin Consiliul Județean ALBA) deține rolul principal în 

managementul, implementarea și monitorizarea Proiectelor „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Județul Alba” și „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Județul Alba”, aprobate în cadrul POS Mediu și POIM. Consiliul Județean Alba, ca autoritate 

deliberativă a județului Alba are competența exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) cu obiect de activitate serviciul de salubrizare.  

Acesta este responsabil de organizarea licitațiilor și contractarea serviciilor și a lucrărilor, 

implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea stadiului implementării. 

Prin urmare, gestionarea bunurilor de infrastructură construite prin Proiect, este în 
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responsabilitatea Consiliului Județean Alba, fiind autoritatea publică locală care poate delega 

gestiunea investițiilor realizate prin Proiect către Operatorul TTPD.  

► Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA este o asociere 

intercomunitară, realizată în condițiile legii, între unitățile administrativ-teritoriale, reprezentate 

prin autoritățile administrației publice locale, în scopul înființării, dezvoltării, gestionării și/sau 

exploatării în comun a sistemului de management integrat al deșeurilor (serviciu comunitar de 

utilități publice) și al furnizării/prestării de servicii specifice utilizatorilor de pe raza teritorială a 

unităților administrativ-teritoriale asociate. 

► Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC), 

care asigură licențierea operatorilor în vederea prestării serviciilor comunitare de interes public. 

A.N.R.S.C. mai are și alte competențe legate de servicii, mai ales în ceea ce privește: elaborarea 

și stabilirea regulamentelor-cadru și a caietelor de sarcini cadru, obligatorii ca cerințe minimale 

pentru autoritățile administrației publice locale și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară atunci 

când acestea elaborează și aprobă regulamentele și caietele de sarcini pentru servicii aplicabile la 

nivel local, precum și în ceea ce privește monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de performanță 

(nivelurile de servicii), etc. 

► Autoritatea Națională a Achizițiilor Publice (ANAP), care are rolul de a verifica 

conformitatea procesului de achiziție publică.  

► Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care autorizează funcționarea tuturor 

activităților privind managementul deșeurilor, din punct de vedere al protecției mediului; 

► Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 

care asigură implementarea și monitorizarea Proiectelor finanțate prin POS Mediu 2007 – 2013 

și POIM 2014-2020; 

► Operatorii de salubritate - agenții economici care îndeplinesc condițiile legale 

pentru prestarea serviciilor în domeniul managementului deșeurilor solide municipale și asigură 

pe bază de contract, activități specifice serviciului public de salubrizare. 

Clienții/Utilizatorii serviciilor de salubrizare sunt reprezentați de: 

 ► comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale 

asociațiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităților de interes general a căror contractare 

se realizeză de autoritățile administrației publice locale; 

 ► persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau mai multe 

activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se 

realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului încheiat în nume propriu cu operatorul. 

 Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin 

regulamentul serviciului, aprobat prin hotarâre a Consiliului Județean Alba și toate unitățile 

administrativ teritoriale din județul Alba membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

SALUBRIS ALBA, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat și 

aprobat prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. 

Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare la informațiile publice referitoare la 

serviciul de salubrizare, atât operatorii, cât și autoritățile administrației publice locale având 

obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura 

tarifară și la clauzele contractuale. 

Hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la serviciul de salubrizare 

vor fi aduse la cunoștință publică și orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să 

conteste prevederile acestora, în condițiile legii. 

Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de 

utilizatori direcți sau indirecți ai serviciului de salubrizare, următoarele obligații: 

 să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului; 

 să achite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a 

serviciului; 

 să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare și al 

utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor; 

 să asigure colectarea selectivă pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din 

gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și evacuarea 

acestora în containere standardizate, numai în locurile special amenajate; 

 alte obligații prevăzute în Legea nr. 51/2006 care fac referire la serviciul de 

salubrizare. 
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2.4. Examinarea tuturor opțiunilor de operare 

 

 Conform prevederilor art. 22 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioar „autorităţile administraţiei 

publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi 

publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a 

gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare 

sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi 

responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia 

sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract 

de delegare a gestiunii”. 

 Legea permite autorităţilor administraţiei publice locale să gestioneze direct serviciile sau 

să delege gestiunea uneia sau mai multor activităţi componente ale serviciului. În acest sens, 

conform prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „gestiunea directă sau 

gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 

2 alin. 3”. De aceea, cu ocazia încheierii contractului de delegare, atunci când este formulat 

obiectul acestuia, părţile trebuie să stipuleze expres şi în mod clar care sunt activităţile delegate 

dintre cele enumerate de lege.  

 Serviciul de salubrizare (serviciu de utilitate publică) se realizează prin intermediul unei 

infrastructuri tehnico-edilitare specifice  (a se vedea prevederile art. 1 alin. 4 lit. f din Legea 

nr. 51/2006). Infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare cuprinde 

ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi 

publice. 

 În analiza contractelor de delegare a gestiunii unei activităţi componente a serviciului de 

salubrizare este esenţial să fie analizată legătura între activitatea respectivă și infrastructura 

aferentă, asa cum rezultă chiar din definiția dată contractului de delegare. Astfel, potrivit 

prevederilor art. 29 alin. 7 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „contractul de delegare a 

gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unităţile administrativ-teritoriale, 

individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţile 

prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care 

acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu 

de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi 

obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz”. 

  Acest lucru este subliniat și de prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, text 

potrivit căruia „în cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, 

utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării 

gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit 

operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, 

odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de 

delegare a gestiunii”. 

 Prin urmare, o anumită activitate componentă a serviciului de salubrizare nu poate face 

obiectul unui contract de delegare dacă operatorul cu care se încheie respectivul contract 

nu exploatează și infrastructura necesară prin care se realizează acea activitate. 

 De asemenea, conform prevederilor legale sus-menţionate (art. 22 alin. 2 din Legea 

51/2006, coroborat cu art. 11 și art. 13 din Legea 101/2006), modalităţile  legale  pentru 

realizarea serviciilor de salubrizare sunt gestiunea directă sau gestiunea delegată. De asemenea 

alin. 3 al aceluiași articol menționează faptul că „modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi 

publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de 

necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale 

unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi 

publice.” 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 definesc delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de 

utilități publice ca acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai 
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multor operatori licentiați gestiunea unui serviciu sau a unei activități componente a serviciului, a 

cărei responsabilitate revine respectivei unități administrativ-teritoriale, precum şi concesiunea 

infrastructurii aferente; delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilități publice implică 

dreptul şi obligația operatorului de a administra şi exploata infrastructura aferentă 

serviciului/activității delegate. Delegarea gestiunii poate fi realizată de asemenea de către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele şi 

pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în temeiul mandatului ce i-a fost conferit de 

acestea. 

 Conform prevederilor art. 28 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 „gestiunea directă este 

modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor 

administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele 

şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de 

utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi 

publice aferente acestora”.  

 În ceea ce priveşte statutul operatorilor care pot presta serviciile în funcție de 

modalitatea de gestiune aleasă, aceştia sunt expres şi limitativ enumerați de lege distinct 

pentru: 

► gestiunea directă - conform prevederilor art. 28 alin. 2 din Legea nr. 51/2006, 

potrivit cărora „gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public 

sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g, respectiv lit. h, fără aplicarea prevederilor Legii 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii”, aceștia fiind menționați 

explicit în textul legii; 

► gestiunea delegată – conform prevederilor art. 29 alin. 4 din Legea nr. 51/2006, 

potrivit cărora „gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative 

ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-

teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din 

competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități 

publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea 

delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de 

utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a 

administra și de a exploata aceste sisteme”. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot 

fi: 

a.) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu capital social privat; 

b.) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu capital social mixt. 

Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de 

forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de 

sarcini al serviciului şi a licenţei emise de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile 

legii speciale.  

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, regulamentul serviciului şi caietul de 

sarcini se elaborează în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-cadru, 

elaborate și aprobate prin ordin de A.N.R.S.C., în cadrul asociaţiei se supun avizării autorităţilor 

administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile 

mandatului prevăzut la art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006, şi se aprobă de Adunarea Generală 

a asociaţiei.  

 Operatorii îşi pot desfăşura activitatea în baza licenței emise de A.N.R.S.C, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006. Art. 49 alin. 3 din acest act normativ, specifică 

faptul că: „operatorii au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 90 de 

zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării 

contractului de delegare a gestiunii”. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 și ale Legii nr. 101/2006, 

responsabilitatea asigurării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii de pe teritoriul unei 

localități revine unității administrativ-teritoriale. Aceasta poate decide în baza unui studiu de 

fundamentare dacă va asigura serviciul de salubrizare prin forțe proprii în modalitatea gestiunii 
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directe sau dacă va delega responsabilitatea prestării serviciului unui operator – societate 

comercială cu capital public, privat sau mixt.  

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 

utilități publice poate fi: contract de concesiune de servicii sau contract de achiziție publică de 

servicii. 

Art. 14 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, specifică faptul că: „procedura de 

atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 

localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale” 

conform prevederilor Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 

867/2016. 

Având în vedere cele menționate anterior, rezultă necesitatea luării în considerare a 

opțiunii de achiziție a unui contract de concesiune de servicii.  

Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului 

de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale în vigoare. 

Prin studiul de fundamentare întocmit, entitatea contractantă are obligaţia să analizeze 

dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către 

operatorul economic. 

În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute anterior entitatea contractantă constată că 

o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorului economic, contractul va 

fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile acestei legi. 

În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute anterior entitatea contractantă constată că 

o parte semnificativă a riscului de operare, nu va fi transferată operatorului economic, contractul 

respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică sau contract sectorial, după caz. 

 

 2.4.1. Contracte de concesiune de servicii 

Contractul de concesiune de servicii  este definit în art. 5 lit. h din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, ca fiind „contract cu titlu oneros, 

asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entităţi 

contractante încredinţează prestarea şi gestionarea de servicii,  unuia sau mai multor operatori 

economici, în care contraprestaţia pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 

exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată”. 

Art. 6 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 

cu modificările și completările ulterioare, specifică faptul că „atribuirea unei concesiuni de 

lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative 

a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor 

respective”. 

 Specific contractului de concesiune este faptul că, pe lângă transferul riscului de operare 

are loc și transferul responsabilității asupra planificării și execuției activităților necesare prestării 

serviciului. În acest caz, aprovizionarea cu consumabile, piese de schimb, întreținerea, alte 

cheltuieli necesare operării sunt responsabilitatea Operatorului, care va aloca o parte din profit în 

vederea acoperirii acestor cheltuieli. 

 

 2.4.2. Contracte de achiziție de servicii 

Specificul unui contract de concesiune a serviciilor rezultă din definiția dată delegării 

gestiunii unui serviciu de utilităţi publice de Legea nr. 51/2006 și anume: „delegarea gestiunii 

unui serviciu/unei activităţi de utilităţi publice implică operarea propriu-zisă a 

serviciului/activităţii, punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi publice aferent 

serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia operatorului de a administra 

şi exploata sistemul de utilităţi publice respectiv.” 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, specifică 

faptul că: „în cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. 1, entitatea contractantă 

constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi 
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transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie 

publică sau contract sectorial, după caz”. Studiul menționat anterior este Studiul de 

fundamentare, document obligatoriu pentru o entitate contractantă care intenţionează să 

realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea 

de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, 

entitatea contractantă, fiind documentul prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea 

realizării proiectului în acest mod. 

Contractul de achiziție de servicii presupune faptul ca operatorul trebuie săa desfășoare o 

singurăa sarcinăa – prestarea serviciului, restul activitățatilor conexe de planificare, utilizare 

consumabile etc., fiind sarcina Autoritățatii contractante, respectiv a Consiliul Județean Alba. 

Ca o concluzie, putem afirma că un contract de achiziție publică în acest caz, implică 

doar acordul asupra furnizării de forță de muncă în baza plății normate cu ora. 

 

 2.4.3. Comparație între două variante de contract 

Ca şi modalitate de realizare a serviciului public de operare a instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor din judeţul Alba, atât Consiliul Judeţean Alba, cât şi administraţiile publice locale nu 

au avut prea multe opţiuni, decât cele oferite de legislaţia română în vigoare şi anume: 

► gestiunea directă şi 

► gestiunea delegată 

 1. GESTIUNEA DIRECTĂ poate avea următoarea situaţie de management: 

  organizare ca departament propriu al Consiliului Judeţean Alba; 

  organizare ca societate pe acţiuni, deţinută de Consiliul Judeţean Alba.  

Avantaje 

 menţinerea responsabilităţii Consilului Județean Alba faţă de populaţia deservită; 

 posibilitatea susţinerii populaţiei sărace de către Consiliul Judeţean Alba; 

 tarife mai mici decât în varianta gestiunii delegate (neexistand profit); 

 menținerea autorității nemijlocite a Consiliului Județean Alba asupra activității; 

 accesul la fonduri europene destinate autorităților publice. 

Dezavantaje 

 ritm lent de investiții, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare și pe sumele 

puse la dispoziție de Consiliul Județean Alba; 

 Consiliul Județean Alba ar trebui să furnizeze în continuare fonduri și garanții în 

calitate de acționar unic (dacă se organizează o societate pe acțiuni pentru operarea serviciului); 

 parte din personalul Consiliului Județean Alba ar trebui să se ocupe de serviciul 

respectiv. 

Tarife 

Evoluţia prezumată a tarifului de salubritate depinde de următoarele elemente: 

 nivelul investiţiilor; 

 termenele la care Consiliul Judeţean Alba decide să facă investiţiile; 

 sursele de finanţare şi schemele de finanţare pe care Consiliul Judeţean Alba va decide 

să le acceseze. 

Costuri suplimentare suportate de Consiliul Judeţean Alba în cazul gestiunii proprii: 

 instruirea personalului (este obligatorie pentru obţinerea licenţei de operare a 

serviciului); 

 costurile de licenţiere de către ANRSC; 

 costurile de operare integral pentru prima lună (şi parţial pentru lunile următoare) până 

la obţinerea veniturilor din operare; 

 acoperirea deficitului din încasări. 

 2. GESTIUNEA DELEGATĂ 

 Avantaje 

  degrevarea Consiliul Judeţean Alba de necesitatea unui capital de investiţie în dotarea 

„de la zero” a serviciului, precum şi de efortul de organizare impus de aceasta; 

  Consiliul Judeţean Alba va încasa de la concesionar o redevenţă care se va înregistra 

ca venit la bugetul local; 

  parametrii serviciilor şi necesarul de investiţii sunt clar definite în contractul de 

delegare de gestiune, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuţie şi exploatare 

să treacă la operator: 



22 

  - riscul de execuţie - în special riscurile de subestimare a costurilor, întârzieri şi 

defecte se transferă total la operator; 

  - riscul de exploatare: va fi împărţit între Consiliul Judeţean Alba şi operator; 

  - riscurile legate de preţ şi ajustare preţ: se împart în funcţie de formulă de 

majorare tarife şi alte clauze din contractul de delegare de gestiune între concedent şi 

concesionar; 

  - riscuri legate de legislaţie - se tranferă la operator sau se împart în funcţie de 

tipul de compensare sau de ce modificări care sunt unilaterale şi deci compensabile de Consiliul 

Judeţean Alba. 

  din momentul în care operatorul îşi intră în drepturi, investiţiile se accelerează. Profitul 

operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a proceselor interne şi a relaţiilor cu clienţi; 

  accesul la fondurile de investiţii este mai facil (de exemplu cele necesare pentru 

construirea unei noi celule) în cazul partenerilor privaţi comparativ cu autorităţile publice locale, 

cu atât mai mult cu cât autoritatea publică poate avea în implementare mai multe proiecte, 

atingându-şi plafonul de împrumut prevăzut de lege; 

  Consiliul Judeţean Alba transferă sarcina investiţiilor şi potenţial a finanţării către 

operatorul pentru partea ce îi revine; 

  Consiliul Judeţean Alba va avea dreptul la control final asupra derulării serviciului, 

având posibilitatea de a anula delegarea de gestiune în cazul în care operatorul are activitate 

defectuoasă persistentă, conform clauzelor de penalizare şi reziliere în contract; 

  Consiliul Judeţean Alba are putere decizională pentru ca, în momentul încredinţării 

contractului, să adopte toate prevederile contractuale optime; 

  reducerea imixtiunii politicului în deciziile de afaceri, investiţii şi personal; 

  criteriile de management comercial se pot îndeplini pentru a avea acces la fonduri cum 

ar fi cele bancare/obligatare. 

Dezavantaje 

 Consiliul Judeţean Alba trebuie să îşi adapteze rolurile de administrator şi 

reglementator pe durata contractului şi va trebui să se concentreze pe negociere, supervizare şi 

monitorizare; 

 tarife mai mari datorită includerii în structura acestora a unei cote de profit pentru 

operatorul delegat; 

 monopol pe termen lung atribuit operatorului, fapt ce poate genera dificultăţi de ieşire 

din contract în caz de neperformanţă; 

Un aspect important valabil pentru ambele cazuri (gestiune directă sau delegată) este ca 

Operatorul să poată menţine o activitate sustenabilă datorită veniturilor CMID.  

În urma celor prezentate, având în vedere greutatea avantajelor în contrapartidă cu 

dezavantajele enumerate, se recomandă de la sine varianta contractului de delegare a gestiunii, 

aceasta fiind o condiţie esenţială a asigurării posibilităţilor de dezvoltare şi modernizare a 

activităţilor de management al deşeurilor, creându-se astfel cadrul concurenţial al acestei 

activităţi, stimulând totodată şi investiţiile. 

În cazul delegării gestiunii, Consiliul Judeţean Alba va urmări obţinerea celui mai bun 

raport calitate-preţ şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 

În urma procedurii de delegare, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai 

bune premise pentru fructificarea avantajelor delegării şi o transparenţă ridicată. 

 

 2.4.4. Considerente de motivare a concesionării serviciilor prin delegarea operării 

instalațiilor de gestiune a deșeurilor – Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba 

Delegarea de gestiune prin concesiune a operării instalaţiilor de gestiune a deşeurilor 

municipale în judeţul Alba este indicată de următoarele fundamentări de ordin tehnic şi 

instituţional, legislativ, economico-financiar, social şi de mediu. 

Prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor sunt realizate următoarele  

instalaţii de gestionare a deşeurilor: 

 CMID Galda de Jos – care are în componenţă depozitul conform care va deservi întreg 

judeţul Alba, o staţie de sortare şi o instalație de tratare mecano-biologică a deşeurilor menajere; 

 staţie de transfer la Blaj;  

 staţie de transfer la Tărtăria . 

Potrivit analizei instituţionale din cadrul aplicaţiei de finanţare a Proiectului a fost 

propusă ca opţiune delegarea operării tuturor instalaţiilor sus-menţionate realizate prin Proiect de 
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către Consiliul Judeţean Alba către un singur operator. Această selecţie a fost făcută inclusiv 

luând în considerare opţiunile posibile pentru delegarea instalaţiilor. 

Opţiunea 1 – delegarea operării fiecărei instalaţii unui operator distinct:  unul pentru 

CMID Galda de Jos, unul pentru staţia de transfer Tărtăria şi unul pentru staţia de transfer Blaj – 

3 contracte .  

Opţiunea 2 – delegarea operării CMID Galda de Jos unui operator, şi a staţiilor de 

transfer unui alt operator – 2 contracte. 

Opţiunea 3 - delegarea operării tuturor instalaţiilor realizate prin Proiect către un singur 

operator – 1 contract.  

 

Opțiuni privind delegarea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor
1
 

Opțiune Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1  

Existenţa mai multor operatori 

poate duce la întărirea 

concurenţei şi la creșterea 

calităţii ofertelor depuse şi a 

calităţii serviciului.  

Complică activitatea de monitorizare a 

executării contractelor şi efectuarea plăţii 

contravalorii serviciilor, de către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, 

activităţi diferite fiind alocate câte unui 

operator (colectare şi transfer).  

Creează o situaţie mai complicată din punct 

de vedere instituţional, impunîndu-se un 

mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru delegarea operării 

staţiilor de transfer – situaţia datorată faptului 

că se comasează activitatea de colectare şi 

transport, respectiv operarea staţiei de transfer 

în cadrul aceluiaşi contract).  

Există riscul nerentabilităţii operării 

instalaţiilor distinct (în special a celor două 

staţii de transfer) – neasociate operării CMID 

Galda de Jos.  

Opțiunea 2  

Existenţa mai multor operatori 

poate duce la întărirea 

concurenţei şi la creșterea 

calităţii ofertelor depuse şi a 

calităţii serviciului. 

Cresc costurile şi durata pe care le implică 

organizarea mai multor proceduri de licitaţie 

distincte şi încheierea mai multor contracte de 

către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Salubris Alba. 

Complică activitatea de monitorizare a 

executării contractelor şi efectuarea plăţii 

contravalorii serviciilor, de către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, 

proporţional cu creşterea numărului de 

operatori implicaţi. 

Există riscul nerentabilităţii operării 

instalaţiilor distinct (în special a celor două 

staţii de transfer) – neasociate operării CMID 

Galda de Jos, respectiv unei activităţi de 

colectare şi transport al deşeurilor, astfel încât 

practic să nu existe operatori pentru care 

această activitate să fie rentabilă 

Opțiunea 3  

Este opţiunea reţinută de 

aplicaţia de finanţare şi de 

contractul de asociere, prin 

urmare nu necesită modificarea 

nici unui document existent. 

Posibilă descurajarea operatorilor locali 

pentru că presupune o capacitate mare de 

operare  

Risc mai mare de blocaj în cazul incapacităţii, 

din diverse motive, a operatorului de a 

                                                 
 

1
 Raport privind optiunile legale, institutionale, tehnice și financiare pentru delegarea operării instalațiilor 

de tratare a deșeurilor municipale, varianta august 2015, pag. 112-114. 
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Opțiune Avantaje Dezavantaje 

Aisgură mai multă coerenţă în 

gestionarea instalaţiilor  pe care 

le-ar genera existenţa a doi 

operatori diferiţi la staţiile de 

transfer, respectiv CMID Galda 

de Jos  

Cheltuieli de operare mai 

scăazute datorităa faptului că un 

operator va opera trei instalații. 

Proces de licitare mai simplu – 

scade riscul blocajelor în timpul 

procedurii de atribuire.  

continua activitatea  

 

Din analiza comparată a celor 3 opţiuni se recomanda Opţiunea 3, pe baza criteriilor de 

eficienţă în organizarea licitaţiilor, a monitorizării contractelor, a simplificării mecanismului de 

plăţi. Această opţiune este de altfel şi opţiunea Aplicaţiei de Finanţare, astfel încât documentele 

care stau la baza montajului instituţional Sistem de Management Integrat al Deșeurilor nu mai 

necesită modificări în acest sens. 

 

 2.4.5. Motive de mediu 

Raportat la activităţile/procedurile tehnologice din cadrul Proiectului cu privire la 

operarea instalațiilor de gestiune a deșeurilor municipale în Județul Alba se va efectua în 

conformitate cu cele mai bune practici privind protecţia mediului, însemnând în principal, 

depozitarea cu înaintarea progresivă a frontului de lucru şi închiderea zilnică a a zonei/sub-zonei 

de depozitare prin acoperirea cu material steril. 

Închiderea depozitelor neconforme şi a depozitului ecologic (după atingerea capacităţii 

maxime de depozitare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale.  Terenurile au fost 

înierbate şi redate în circuitul natural. Depozitele neconforme au fost prevăzute cu sisteme pentru 

colectarea gazelor de depozit şi arderea acestora la faclă. Se menţionează că, datorită reducerii 

cantităţilor de deşeuri organice depozitate final, cantităţile de gaze de depozit vor fi reduse şi nu 

vor putea fi utilizate în scopuri economice. După închidere, depozitele sunt monitorizate pe o 

perioadă de 30 de ani (perioadă post-închidere) în conformitate cu prevederile legale. Perioada 

de monitorizare va putea fi prelungită dacă prin programul de monitorizare post-închidere se va 

constata că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru unele componente de 

mediu. 

Prin operarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor se vor îndeplini condiţiile 

de mediu impuse prin documentele legislative în vigoare, impactul negativ fiind redus la nivel 

minim posibil. 

Levigatul rezultat din celula depozitului ecologic Galda de Jos şi a depozitelor 

neconforme Alba Iulia şi Aiud, precum şi cel de la compostare sunt colectate şi epurate într-o 

staţie de epurare. 

Compostul este produs prin utilizarea de deșeuri organice, şi anume: deșeuri menajere 

organice, deșeuri verzi şi deşeuri de lemn.  

Compostul este utilizat pentru acoperirea zilnică a depozitului de deşeuri, tehnologia de 

producere a compostului fiind respectată cu strictețe, numai astfel factorii de mediu putând fi 

protejaţi. 

Evaluarea impactului asupra calității aerului se face de obicei prin modelare matematică, 

utilizându-se un model acceptat şi adecvat surselor aferente activităţilor, precum şi condiţiilor 

topoclimatice ale zonei. Determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici necesare pentru modelare 

se poate efectua cu metodologiile recomandate de MAPAM. 

Evaluarea impactului fonic asupra populaţiei din imediata vecinătate se efectuază prin 

modelare matematică. 

Evaluarea impactului asupra solului, apei subterane şi de suprafaţă se face pe bază de 

analize chimice şi fizice. 

Deoarece studiul de evaluare a impactului a fost elaborat pe baza datelor din studiul de 

fezabilitate, iar în România există numai o experienţă limitată în exploatarea stațiilor de epurare 
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a levigatului şi o lipsă totală de experienţă în domeniul gestionării apelor rezultate din procesul 

de compostare, debitele și caracteristicile acestor tipuri de ape uzate au fost estimate pe baza 

datelor din literatura de specialitate şi a datelor sumare furnizate de către proiectanţii diferitelor 

componente ale sistemului complex de management al deșeurilor. 

Nu se cunosc incertitudini majore referitoare la proiect sau la efectele acestuia asupra 

mediului. 

Impactul prognozat asupra mediului 

Factorul de mediu apă 

În cazul Proiectului, levigatul generat prin operarea depozitului de deşeuri, precum şi a 

staţiei de compostare reprezintă sursa majoră potenţială de poluare a apelor subterane şi de 

suprafaţă. Datorită încărcării deosebit de ridicate a levigatului în substanţe organice, compuşi cu 

azot şi fosfor, unele metale grele, precum şi germeni patogeni evacuarea acestuia în apele de 

suprafaţă din zonă poate avea un impact negativ semnificativ direct asupra vieţii acvatice şi a 

utilizatorilor apei de suprafaţă/subterană din aval de depozit. 

Apa în exces provenită din procesul de compostare, precum şi din apele de precipitaţii 

pot reprezenta o sursă de afectare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane, prin conţinutul de 

substanțe organice și de nutrienţi. Impactul evacuării acestui tip de ape uzate în apele de 

suprafaţă sau al infiltrării acestora în sol până la apa freatică poate fi similar cu cel al evacuării în 

mediu al levigatului. 

Datorită încărcării deosebit de ridicate a apei în exces în substanţe organice, compuşi cu 

azot şi fosfor evacuarea acestei ape în apele de suprafaţă din zonă poate avea un impact negativ 

semnificativ, similar cu cel asociat evacuării levigatului. 

Apele de spălare a vehiculelor de transport deşeuri se constituie ca a doua sursă 

importantă de ape uzate care ar putea afecta calitatea apelor de suprafaţă/subterane. Aceste ape 

au un conţinut ridicat de poluanţi similari cu cei din levigat, impactul deversării necontrolate a 

acestora asupra calităţii apei fiind similar cu cel al evacuării levigatului neepurat în emisar. 

Apele de spălare a roţilor vehiculelor de transport deşeuri, care se evacuează direct în apele de 

suprafaţă, prin prezenţa potenţială a unor produse petroliere pot consitui o sursă accidentală de 

poluare. Evacuarea direct în apele de suprafaţă a apelor de igienizare, prin conţinutul potenţial al 

acestora de suspensii solide şi de produse petroliere poate constitui un poluant asemănător cu cel 

datorat evacuării apelor provenite de la spălarea roţilor, dar cu o amploarea mai redusă. 

Cu excepţia apelor fecaloid-menajere şi a unor scăpări accidentale de carburanţi şi 

lubrifianţi de la vehiculele de aprovizionare a staţiilor, activităţile de pe amplasamentele 

Proiectului se consideră ca având un impact nesemnificativ asupra calităţii apei. 

Factorul de mediu aer 

Din punct de vedere al dispersiei poluanţilor în atmosferă comparativ cu valorile limită 

pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă (imisii), prevăzute de legislația în vigoare se poate 

considera că nivelurile de concentraţii în aerul ambiental ale poluanţilor normaţi prin legislaţia 

existentă, generate de sursele aferente obiectivului se vor situa sub valorile limită, indiferent de 

intervalul de mediere. 

Debitele şi concentraţiile de poluanţi vor fi mici în cazul tuturor poluanţilor generaţi de 

toate sursele în toate etapele proiectului. Concentraţiile de poluanţi în aerul ambiental se vor 

încadra în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Activităţile care se vor desfăşura în amplasamentele Proiectului vor avea un impact 

general redus din punct de vedere al nivelului de zgomot. 

Factorul de mediu sol 

 Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate sunt: 

 Modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a lucrărilor de săpături şi umpluturi 

ce s-au executat. 

 Modificări calitative ale solului sub influenţa poluanţilor prezenţi în aer (modificări 

calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale). 

 Izolarea unor suprafeţe de sol, faţă de circuitele ecologice naturale, prin 

impermeabilizarea şi betonarea acestora. 

 Pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol vegetal prin depozitare. 

 Poluări accidentale prin deversarea unor produşi direct pe sol, depozitarea deșeurilor sau 

a materialelor de construcţie. 

 Producerea de compost va avea un impact pozitiv asupra solului, prin utilizarea acestuia 

ca ameliorator în lucrările de reabilitare a depozitelor care se vor închide. 
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 Închiderea depozitelor vechi de deşeuri are un impact pozitiv major asupra 

solului, prin reabilitarea unei suprafeţe de teren, cu redarea acesteia în circuitul natural. 

Factorul de mediu biodiversitate 

Poluanţii ce ar putea afecta în mod direct vegetaţia şi fauna terestră sunt reprezentaţi de 

noxele emise din activităţile care se vor desfăşura pe amplasamentele Proiectului şi de traficul 

rutier. 

Având în vedere valorile mici ale concentraţiilor în aerul ambiental ale poluanţilor 

fitotoxici emişi în diferite etape ale proiectului, activităţile care se vor desfăşura pe 

amplasamentele analizate vor avea un impact neglijabil asupra biodiversităţii. 

În anii de operare ai depozitului impactul emisiilor de poluanţi rezultate în urma 

descompunerii deşeurilor (în special CO2 şi CH4) va fi mai mare decât în anii din perioada post-

închidere. Acest lucru se datorează emisiilor nedirijate de poluanţi rezultaţi din descompunerea 

deşeurilor, emisii care odată cu închiderea depozitului vor avea o compoziţie diferită şi vor 

deveni emisii dirijate datorită sistemelor de colectare şi de ardere a gazului de depozit care vor fi 

puse în funcţiune. 

Principalele efecte ale metanului rezultat în urma descompunerii deşeurilor asupra 

mediului sunt indirecte, prin compuşii generaţi în urma reacţiilor în atmosferă. Astfel, metanul 

este precursor al ozonului troposferic, conducând la întreţinerea şi creşterea ratei de formare a 

ozonului. Bioxidul de carbon rezultat în urma descompunerii deşeurilor este un gaz cu efect de 

seră şi contribuie la acidifierea atmosferei. 

Un impact direct asupra biodiversităţii în perioada de operare îl are creşterea numărului 

de nevertebrate (în special diptere) şi vertebrate (în special mamifere mici şi păsări). De 

asemenea, depozitarea deşeurilor şi în special a acelora cu conţinut ridicat de materie organică 

poate favoriza anumite grupe trofice de animale şi limita condiţiile existenţiale ale celorlalte. 

Poate fi identificat fenomenul de apariţie a speciilor invazive ce se manifestă la nivelul tuturor 

grupelor funcţionale, inclusiv la plante, prin dominarea speciilor sinantrope. 

Peisajul zonei 

Prin realizarea amplasamentelor prevăzute în Proiect şi prin închiderea depozitelor 

neconforme vor fi schimbări de peisaj în zona analizată, atât datorită elementelor nou apărute, cât 

şi dispariţiei altor elemente de disconfort vizual sau mirositor. Aceste schimbări vor avea însă un 

impact pozitiv asupra peisajului zonei, datorită redării în circuitul natural a unor suprafeţe de 

teren.  

Prin lucrările de construcţie şi tehnicile de operare adoptate, componentele Proiectului 

vor creşte valoarea estetică a peisajului din zona analizată. 

Factorul aşezări umane 

Impactul pozitiv al asigurării unor locuri de muncă în zona amplasamentului va fi puţin 

semnificativ, deoarece pentru operarea CMID se vor utiliza circa 160/170 persoane pentru toţi 

agenţii economici implicaţi. 

Având în vedere numărul de angajaţi nu vor fi schimbări demografice relevante şi anume 

modificarea numărului de locuitori permanenţi prin asigurarea unor noi locuri de muncă. 

Datorită zonei în care este situat arealul analizat, schimbările economice vor avea un 

impact puţin semnificativ, cu referire la influenţe asupra: 

 pieţei muncii (ocuparea forţei de muncă, gradul de calificare a acesteia, calitatea forţei de 

muncă, piaţa muncii, dinamica şomajului); 

 investiţiilor în zona analizată; 

 dinamica preţului terenurilor în zona analizată; 

 condiţiilor de viaţă din zonă (venitul mediu pe locuitor/familie, tipul de gospodării, starea 

de sănătate a populaţiei, gradul de cultură şi conştiinţa ecologică a populaţiei din zonă); 

 condiţiilor de viaţă ale locuitorilor (calitatea vieţii – calitatea mediului, zgomot, calitatea 

produselor agricole obţinute pe loturile gospodăreşti). 

 Componentele Proiectului analizat în prezentul raport vor avea un impact general pozitiv. 

 Aspectele locale ale impactului potenţial se vor manifesta prin: 

 schimbări în utilizarea terenului ca urmare a implementării Proiectului; 

 influenţă uşor negativă asupra calităţii vieţii locuitorilor din vecinătate; 

 anumită influenţă asupra veniturilor populaţiei prin creşterea taxelor de salubrizare. 

Concentraţiile de poluanţi în zona de influenţă maximă a obiectivului, din afara 

perimetrului acestuia, se află sub valorile limită pentru protecţia receptorilor (populaţia şi 
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vegetaţia), atât prin aportul singular al surselor obiectivului, cât şi prin aport cumulat cu influenţa 

surselor existente în zonă. 

Impurificarea aerului cu compuşi organici nemetanici, atât în ansamblu, cât şi pentru 

compuşii speciali, se apreciază că nu va genera probleme pentru sănătatea populaţiei din 

apropierea amplasamentului, deoarece nivelurile de concentraţii sunt deosebit de reduse, atât 

pentru COVnm totali, cât şi pentru compuşii cu grad ridicat de toxicitate, concentraţiile acestora 

din urmă fiind cu cel puţin trei ordine de mărime mai mici decât pragurile de toxicitate. 

În ceea ce priveşte eventualul disconfort al locuitorilor din apropierea amplasamentului 

ca urmare a mirosurilor generate de descompunerea deşeurilor (depozitate final şi/sau supuse 

procesului de compostare), se apreciază că, în general, acesta nu va exista.  Valorile 

concentraţiilor în aerul ambiental al compuşilor cu potenţial odorant vor fi mai mici decât 

pragurile olfactive. 

Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului, cu 

accent pe calitatea vieţii/condiţiile sociale în comunităţile afectate de impact 

 Prevederile Proiectului de management integrat al deşeurilor solide se înscriu în liniile 

Strategiei naţionale privind gestionarea deşeurilor; 

 Proiectul aduce o îmbunătăţire remarcabilă a mediului din această zonă, în primul rând 

prin ecologizarea depozitelor neconforme de deşeuri şi a terenurilor adiacente; 

 Activităţile noi care se se vor desfăşura în zonă vor fi conforme cu prevederile legislaţiei 

Uniunii Europene transpusă în legislaţia naţională, asigurând cele mai bune condiţii pentru 

protecţia mediului. 

În cazul gestiunii directe, realizată prin intermediul unor operatori de drept public – 

compartimente organizate în structura autorităţilor adminitraţiei publice locale sau servicii 

subordonate – operatorul nou înfiinţat nu va avea experienţa necesară operării unor astfel de 

instalaţii, existând riscul, mai ales la începutul activităţii, apariţiei de neconformităţi. 

Altfel, în cazul gestiunii delegate, va fi vizată selectarea unui operator cu experienţă în 

domeniu, criteriile de selecţie ce vor fi propuse în Documentaţia de atribuire putând favoriza 

operatorii care au implementat sistemul ISO 14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune într-o 

performanţă ridicată în ceea ce priveşte managementul mediului. 

Operatorul selectat va opera în limitele actelor de reglementare a activităţii emise de 

autorităţile de mediu competente, neputând exista derogări de la încadrarea în limitele stabilite de 

acestea. 

Practic, alegerea opţiunii gestiunii delegate asigură selectarea unui operator cu o mai 

mare experienţă în domeniu, şi care va putea gestiona activitatea în condiţiile unui management 

performant al calităţii mediului. 

 

 2.4.6. Motive de natură socială 

Prin extinderea la nivelul judeţului Alba a activităţilor de management a deşeurilor şi prin 

realizarea unor investiţii conforme cu standardele internaţionale în managementul deşeurilor va 

rezulta o creştere a noilor categorii de locuri de muncă care necesită pregătire suplimentară, acest 

fapt implicând o creştere salarială, sectorul devenind astfel mai atractiv pentru piaţa muncii. 

Impactul negativ va fi resimţit doar în cadrul unor anumite grupuri care, la momentul 

actual se ocupă cu recuperarea unor deşeuri din containere/pubele/depozite neconforme. 

Din punct de vedere al protecţiei sănătății populației, alegerea opţiunii gestiunii delegate 

este preferată deoarece asigură selectarea unui operator cu experienţă în domeniu, care va aplica 

standarde ridicate de protecţie a mediului, implicit a sănătăţii populaţiei rezidente. 

În ceea ce priveşte igiena şi securitatea muncii, alegerea opţiunii gestiunii delegate este 

preferată deoarece, în funcție de criteriile din Documentaţia de Atribuire, poate asigura selectarea 

unui operator certificat conform OH SAS 18001:2008, operator care implementează un sistem de 

management care minimizează riscurile pentru angajaţi şi alte părți interesate. 

Operatorul selectat va opera în limitele actelor de reglementare a activităţii emise de 

autorităţile competente privind protecţia muncii, neputând exista derogări de la încadrarea în 

limitele stabilite de acestea.  

De asemenea, operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor menţionate, va duce la 

crearea de noi locuri de muncă. 
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2.5. Identificarea și descrierea riscurilor 

 

Riscul poate fi definit ca fiind inceritudinea veniturilor, cheltuielilor și a planificării în 

timp a Proiectului. Pentru a avea o estimare realistă a costurilor apărute de-a lungul duratei de 

viață a unui proiect, trebuie identificate, alocate și evaluate riscurile relevante aferente 

Proiectului. 

Orice proiect de investiții publice implică riscuri atât în faza de construcție cât și în faza 

de operare. Nu este neobișnuit ca, în cazul proiectelor complexe, să existe diferențe între 

costurile și necesarul de timp reale față de cele estimate inițial. Întârzierile și depășirile de costuri 

apar invariabil din riscurile neprevăzute. 

Cea mai frecvent utilizată metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor. 

Aceasta este prezentată ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului în ceea ce 

privește cheltuielile, veniturile și planificarea acestora. 

La alcătuirea Matricei riscurilor a fost utilizat drept cadru de referință Matricea 

preliminară pentru alocarea riscurilor (Anexa nr. 1 a Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin 

H.G. nr. 867/2016). 

În ceea ce privește alocarea riscurilor, pentru fiecare risc s-a stabilit dacă va fi reținut de 

către Concedent, va fi alocat Concesionarului sau va fi împărțit între ambele părți. 

La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea că riscul trebuie suportat de 

către partea care îl poate atenua în cea mai mare măsură și/sau care poate controla cel mai bine 

consecințele. Astfel, fiecare parte îşi va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze. 

Alocarea riscurilor propusă nu este statică. Este posibil ca, pe parcursul derulării 

procedurii de atribuire a Contractului de delegare Matricea riscurilor să fie actualizată ca urmare 

a negocierilor cu ofertanții. 
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Modul de alocare a riscurilor 
 

Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTELE PROIECTULUI (GALDA DE JOS, BLAJ, TĂRTĂRIA) 

1.  

Restricții induse de 

folosința terenurilor 

învecinate 

Pe durata concesiunii folosința 

terenurilor învecinate poate suferi 

modificări care pot genera un 

impact negativ asupra proiectului 

x   

Autoritatea contractantă se va asigura că 

lucrările de infrastructră și planuri 

urbanistice și de amenajare a teritoriului 

care vor fi promovate în zona de interes nu 

vor aduce atingerii bunei exploatări. 

2.  

Asigurarea cu utilități 

– epurarea apelor 

uzate – exploatare 

neconformă 

Efluenții amplasamentului să nu 

fie conformi cu cerințele din 

autorizații. Exploatare neconformă 

datorată operării 

 x  

Concesionarul va respecta regulamentul 

de exploatare și funcționare și să asigurare 

resursele financiare pentru cheltuielile 

operaționale. 

Concesionarul trebuie să asigure un grad 

minim de conformitate al efluenților din 

punct de vedere calitativ 

Nu poate face obiectul unei ajustări a 

tarifului orice investiție/cheltuială 

necesară respectării condițiilor inițiale de 

calitate ale efluenților. 

3.  

Asigurarea cu utilități 

– epurarea apelor 

uzate – modificarea 

condițiilor de calitate 

Cerințe suplimentare privind 

calitatea efluenților 
 x  

Concesionarul trebuie să asigure resursele 

necesare pentru rezolvarea rapidă a 

solicitării autorității, având dreptul de a 

solicita Autorității contractante o ajustare 

a tarifului. 

4.  
Asigurarea cu utilități 

– energie electrică 

Puterea furnizata este insuficientă 

operării corespunzatoare a tuturor 

instalațiilor, 

echipamnetelor/utiljelor, inclusiv a 

 x  

La momentul semnării contractului de 

concesiune Concesionarul se va asigura și 

va certifica printr-un înscris că puterea 

furnizată este suficientă operării 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

celor achiziționate ulterior 

începerii operării 

corespunzătoare a tuturor instalațiilor. 

În situația în care, pe durata derulării 

contractului, Concesionarul constată că 

este necesară instalarea de putere 

suplimentară, aceasta se va realiza pe 

contul și cheltuiala exclusivă a 

Concesionarului, fără a putea solicita 

ajustare de tarif. 

În situația în care furnizorul de energie 

electrică nu poate îndeplini obligațiile din 

contractul de furnizare, Concesionarul 

trebuie să asigure buna desfășurare a 

activității pe contul și cheltuiala proprie, 

fără a putea solicita ajustare de tarif. 

Nu poate constitui în nicio situație un 

motiv de recuperare de cheltuieli. 

5.  

Fenomene meteo 

extreme – inundarea 

amplasamentelor 

În cazul unor ploi torențiale poate 

avea loc inundarea 

amplasamentelor, ducând la 

sistarea activității. Această situație 

nu este determinată și nici 

favorizată de operarea neconformă 

a instalațiilor 

 x  

Concesionarul trebuie să intervină 

asigurând toate categoriile de resurse 

pentru rezolvarea operativă a problemei. 

Intervenția poate depăși perimetrul strict 

al amplasamentului, dacă situația o cere. 

Nu poate fi utilizată garanția constituită în 

baza art. 11 din H.G. nr.  349/2005.  

6.  

Contestarea activității 

de către populația 

rezidentă din 

vecinătăți 

După punerea în exploatare a 

instalațiilor poate apărea și se 

poate amplifica în timp 

nemulțumirea populației față de 

influențele activităților desfășurate 

asupra calității vieții. Acestea pot 

ajunge la situații conflictuale și 

 x  

Concesionarul trebuie sa respecte măsurile 

impuse prin Autorizația de mediu privind 

reducerea/minimizarea impactului 

activităților desfășurate asupra sănătații 

populației. 

În cazul în care se observă încălcări ale 

acestor măsuri, concesionarul trebuie să 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

litigii asigure resursele necesare efectuării 

studiilor și expertizelor necesare, precum 

și implementarea măsurilor de 

control/eliminare/minimizare a efectelor 

acestor încălcări. 

Orice măsură de 

control/eliminare/minimizare a fenomelor 

contestate va fi implementată doar cu 

acordul prealabil al Autorității 

contractante. 

Autoritatea contractantă are dreptul de 

efectua periodic, dar cel mult o dată/an un 

audit de conformitate privind modul de 

operare al instalațiilor.  

7.  

Securitatea 

amplasamentelor - 

furt și vandalizare 

Operarea depozitelor de deșeuri 

este asociată, în general, prezenței 

pe amplasament sau în vecinătate a 

colectorilor informali. O asemenea 

situație este inacceptabilă pe 

amplasamente sau în vecinătatea 

lor. 

 x  

Concesionarul este în totalitate responsabil 

de asigurarea pazei și integrității bunurilor 

în limita amplasamentelor predate în 

operare. 

Concesionarul nu poate fi îndreptățit să 

ceară recuperarea consturilor suplimentare 

și nu poate invoca o ajustare a tarifului. 

RISCURI ASOCIATE PUNERII ÎN EXECUTARE A CONTRACTULUI 

8.  
Întârzieri la 

autorizarea activităţii 

Activitatea de gestionare a 

instalațiilor de deșeuri implică 

autorizări specifice 

Particularităţile amplasamentului 

stabilit determină un anumit 

calendar al procedurii de 

autorizare. 

x   

Analizând toate posibilele implicaţii legate 

de vecinătăţi (folosinţe prezente şi 

viitoare), zone sensibile, reglementările la 

nivel local, Concedentul a analizat cu 

atenţie amplasamentele. 

Eventualele costuri suplimentare vor fi 

suportate în întregime de către Concedent, 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

În anumite situaţii pot exista 

întârzieri în autorizarea activităţii 

şi apărea costuri suplimentare 

(impuse de autorităţile 

competente), care nu au fost luate 

în calcul la realizarea ofertei 

fără a fi necesara o ajustare de tarif.  

RISCURI ASOCIATE OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 

Riscuri asociate operării depozitului de deșeuri 

9.  

Cantitatea de deșeuri 

depozitate mai mică 

decât cea planificată 

Cantităţile lunare cântărite la 

intrarea în instalaţii sunt mai mici 

decât estimările pe baza cărora s-a 

bazat oferta de servicii şi calculare 

a tarifului.  

Scăderea cantităţilor de deșeuri 

duce în mod direct la scăderea 

cantităţilor de materiale 

valorificabile obţinute, respectiv la 

scăderea veniturilor. 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului acestuia cu 

respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 

nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu 

în corelaţie cu actualizarea datelor privind 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor. 

10.  
Cantitatea de deșeuri 

depozitate mai mare 

decât cea planificată 

Cantitățile lunare cântărite la 

intrarea în instalație sunt mai mari 

decât estimările pe baza cărora s-a 

bazat oferta de servicii şi 

calcularea tarifului. 

a.) cantitatea de deșeuri este mai 

mare, dar se încadrează în limita 

capacității maxime de operare a 

instalațiilor. 

b.) cantitatea de deșeuri depăşeşte 

limita capacităţii maxime de 

x   

a.) Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului în sensul 

majorării acestuia, cu respectarea 

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 

109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu 

în corelaţie cu actualizarea datelor 

privinde generarea, colectarea separată, 

tratarea şi valorificarea deșeurilor. 

b.) Autoritatea contractantă va efectua o 

analiză tehnico-economică pentru 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

operare a instalațiilor. 

Creşterea cantității de deșeuri duce 

în mod direct la creşterea cantității 

de materiale valorificabile 

obținute, respectiv la creşterea 

veniturilor 

fundamentarea deciziei de extindere a 

capacitații instalațiilor. Dacă decizia este 

favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi 

recuperate. 

 

11.  

Cuantumul fondului 

pentru închidere și 

post-închidere este 

subevaluat 

 

Fondul pentru închidere și post-

închidere a fost subevaluat. În 

consecință nu există suficiente 

resurse financiare necesare 

lucrărilor de închidere și 

monitorizare post-închidere 

x   

Cuantumul fondului va fi stabilit și 

aprobat de Autoritatea contractantă. 

Concesionarul are obligația de a alimenta 

trimestrial, conform legii, acest fond. 

Se va face o monitorizare permanentă a 

cantităților procesate, iar împreună cu 

Concedentul se va reanaliza valoarea 

fondului. 

12.  

Fondul pentru 

închidere și post-

închidere nu este 

alimentat 

Nu sunt acumulate resursele 

necesare lucrărilor de închidere și 

monitorizare post-închidere 

x   

Autoritatea contractantă va verifica 

trimestrial alimentarea contului deschis de 

concesionar, conform prevederilor H.G. 

349/2005. 

În cazul în care, Concesionarul nu își 

îndeplinește aceste obligații, Autoritatea 

contractantă va invoca clauzele 

penalizatoare sau de reziliere din contract. 

13.  

Operare neconformă 

a instalaţiilor de 

tratare a deșeurilor  

 

Concesionarul nu operează 

conform Manualului de operare și 

întreţinere existent şi conform 

actelor de reglementare emise de 

către autorităţile competente  

 x  

Operarea neconformă este constatată de 

actele de inspecție și control ale 

autoritaților competente și de auditurile de 

evaluare a conformitații efectuate de 

Autoritatea contractantă. 

Nu vor fi luate în considerare auditurile 

realizate pentru certificarea sistemelor de 

management de mediu. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

Responsabilitatea și suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv în 

sarcina Concesionarului. 

Nu sunt îndreptățite solicitări de 

rambursare a cheltuielilor realizate în 

vederea conformării şi nici solicitări de 

ajustare a tarifului pentru conformare. 

14.  
Operarea neconformă 

a depozitului de 

deșeuri 

Concesionarul nu operează 

conform Manualului de operare și 

întreținere existent și conform 

actelor de reglementare emise de 

către autoritățile competente 

 x  

Operarea neconformă este constatată de 

actele de inspecție și control ale 

autorităților competente și de auditurile de 

evaluare a conformității efectuate de 

Autoritatea contractantă. 

Nu vor fi luate în considerare auditurile 

realizate pentru certificarea sistemelor de 

management de mediu.  

Responsabilitatea și suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv în 

sarcina Concesionarului. 

Nu sunt îndreptățite solicitări de 

rambursare a cheltuielilor realizate în 

vederea conformării și nici solicitări de 

ajustare a tarifului pentru conformare. 

15.  

Neconformități 

privind calitatea 

deșeurilor la intrarea 

în depozit 

Prin aplicarea procedurii de 

inspecție a deșeurilor ce vor fi 

depozitate, rezultă cantități mari de 

deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele 

de acceptare pe un depozit de clasa 

b. Capacitatea de stocare 

temporară a zonelor tampon sunt 

depășite și este necesară 

 x  

Concesionarul se va asigura de buna 

funcționare a sistemului de colectare 

separată a deșeurilor periculoase din 

deșeurile menajere. 

Concesionarul va trebui să elaboreze o 

procedură operațională pentru rezolvarea 

unei astfel de situații. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

tratarea/eliminarea acestor deșeuri 

în alte instalații 

Riscuri asociate operării stației de sortare 

16.  

Cantitatea de deșeuri 

la intrarea în instalație 

este mai mică decât 

cea planificată 

 

Cantitățile lunare cântărite la 

intrarea în instalație sunt mai mici 

decât estimările pe baza cărora s-a 

bazat oferta de servicii și 

calcularea tarifului 

 x  

Concedentul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului în sensul 

micșorării acestuia cu respectarea 

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 

109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu 

în corelaţie cu actualizarea datelor privind 

generarea, colectarea separată, tratarea şi 

valorificarea deșeurilor . 

17.  

Cantitatea de deșeuri 

la intrarea în instalație 

este mai mare decât 

cea planificată 

 

Cantitățile lunare cântărite la 

intrarea în instalație sunt mai mari 

decât estimările pe baza cărora s-a 

bazat oferta de servicii și 

calcularea tarifului. 

a.) cantitatea de deșeuri este mai 

mare, dar se încadrează în limita 

capacității maxime de operare a 

instalației 

b.) cantitatea de deșeuri depășește 

limita capacității maxime de 

operare a instalației 

x   

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului, în sensul 

majorării cu respectarea prevederilor 

Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu 

în corelaţie cu actualizarea datelor 

privinde generarea, colectarea separată, 

tratarea şi valorificarea deșeurilor . 

Autoritatea contractantă va efectua o 

analiză tehnico-economică pentru 

fundamentarea deciziei de extindere a 

capacității instalației. Dacă decizia este 

favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi 

recuperate. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

18.  

Operarea neconformă 

a staţiilor de transfer - 

gestionarea deşeurilor 

 

Fluxul deşeurilor în staţiile de 

transfer este perturbat, deşeurile 

care ar trebui să fie evacuate din 

staţie rămân mai mult timp decât 

cel necesar; apar mirosuri 

neplăcute 

 x  

Operarea neconformă este constatată de 

actele de inspecţie și control ale 

autorităților competente și de auditurile de 

evaluare a conformităţii efectuate de 

Concedent. 

Responsabilitatea și suportarea costurilor 

conformării activității revine exclusiv în 

sarcina Concesionarului. Concesionarul va 

trebui să elaboreze și să implementeze o 

procedură operaţională pentru rezolvarea 

unei astfel de situaţii. 

19.  
Fluctuația pieței 

materialelor 

valorificabile 

Veniturile realizate din 

valorificarea materialelor sortate și 

a compostului pot fluctua corelat 

cu evoluția pieței și independent 

de performanța instalațiilor (în 

cazul operării conforme). 

În cazul scăderii veniturilor, 

scăderea semnificativă a 

veniturilor duce la scăderea 

rentabilității serviciului 

 x  

Concesionarul este răspunzător pentru o 

asemenea situaţie. Scăderea semnificativă 

a veniturilor nu duce la scăderea 

rentabilitații instalațiilor, având în vedere 

faptul că nu influențează ajustarea 

tarifului. 

 

20.  

Grad mare de 

impurificare a 

deșeurilor la intrarea 

în instalații 

Corelat cu performanțele 

sistemului de colectare separată, 

gradul de impurificare a deșeurilor 

la intrarea în stațiile de 

sortare/stația de compostare poate 

varia. 

În cazul în care gradul de 

impurificare este mai mare decât 

cel estimat la proiectarea 

 x  

Concesionarul este răspunzător pentru o 

asemenea situaţie. Creşterea costurilor de 

operare a instalaţiilor nu poate constitui un 

motiv de ajustare a tarifului. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

instalațiilor, operarea conformă a 

acestora devine dificilă 

Riscuri asociate operării instalației de tratare mecano – biologică 

21.  

Cantitatea de deșeuri 

la intrarea în instalație 

este mai mică decât 

cea planificată 

Cantitățile lunare cântărite la 

intrarea în instalație sunt mai mici 

decât estimările pe baza cărora s-a 

bazat oferta de servicii și 

calcularea tarifului. 

Scăderea cantității de deșeuri duce 

în mod direct la creșterea 

costurilor operaționale unitare 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu 

respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 

nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu 

în corelație cu actualizarea datelor privind 

generarea, colectarea separată, tratarea și 

valorificarea deșeurilor. 

Riscuri asociate operării stațiilor de transfer 

22.  

Cantitățile de deșeuri 

la intrarea în stațiile 

de transfer sunt mai 

mici decât cele 

planificate 

Cantitățile lunare cântărite la 

intrarea în instalații sunt mai mici 

decât estimările pe baza cărora s-a 

bazat oferta de servicii și 

calcularea tarifului 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu 

respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 

nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu 

în corelaţie cu actualizarea datelor 

privinde generarea, colectarea separată, 

tratarea şi valorificarea deșeurilor . 

23.  

Cantitățile de deșeuri 

la intrarea în stațiile 

de transfer sunt mai 

mari decât cele 

planificate 

Cantitățile lunare cântărite la 

intrarea în instalații sunt mai mari 

decât estimările pe baza cărora s-a 

bazat oferta de servicii și 

calcularea tarifului. 

a.) cantitățile de deșeuri sunt mai 

mari dar se încadrează în limita 

capacității maxime de operare a 

  x 

Concesionarul are dreptul sǎ solicite 

modificarea/ajustarea tarifului cu 

respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 

nr. 109/2007. 

Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu 

în corelaţie cu actualizarea datelor 

privinde generarea, colectarea separată, 

tratarea şi valorificarea deșeurilor. 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

instalațiilor. 

b.) cantitățile de deșeuri depășește 

limita capacităților maxime de 

operare a instalațiilor. 

 

Autoritatea contractantă va efectua o 

analiză tehnico-economică pentru 

fundamentarea deciziei de extindere a 

capacității instalațiilor. Dacă decizia este 

favorabilă, investiția va fi suportată de 

Concesionar, costurile urmând a fi 

recuperate. 

Riscuri generale 

24.  
Finanțator incapabil 

 

Concesionarul nu mai are 

posibilitatea să plătească forța de 

muncǎ sau efectuarea serviciului 

necesită o finanțare mai mare 

decât cea estimată de cǎtre 

concesionar. 

Nerealizarea serviciului public de 

management al deșeurilor poate 

duce la afectarea integrității 

factorilor de mediu și chiar a 

sănătății populației. 

 x  

Concedentul va analiza corect resursele 

financiare prezentate în oferta depusă de 

viitorul concesionar. 

De asemenea, se va avea în vedere 

garantarea realizării investiției de către 

concesionar (garanția de bună execuție). 

 

25.  

Grad redus de 

recuperare a 

contravalorii 

serviciilor de 

salubrizare 

Acest aspect poate conduce la 

dificultăți financiare, operare 

neconformă și imposibilitatea 

derulării programului de 

întreținere, înlocuire și dezvoltare 

a activelor 

 x  

Concedentul nu poate fi făcut responsabil 

pentru această situație, deoarece există o 

relație contractuală directă între 

concesionar și concesionarii de colectare 

și transport care achită facturile. 

Concesionarul este deplin responsabil de 

gradul de colectare şi trebuie să asigure 

fondul de rulment necesar acoperirii 

tuturor costurilor de operare, astfel încât 

gradul de colectare să nu reprezinte un risc  
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

26.  

Contaminarea solului 

și a apelor subterane  

ca urmare a 

activităților 

desfășurate pe 

amplasament 

Solul și mediul geologic (inclusiv 

apa subterană) sunt afectate ca 

urmare a operării instalațiilor (în 

relație directă cu aceste activități). 

Parametrii de calitate monitorizați 

înregistrează modificări în timp. 

În această situație autoritățile 

competente pentru protecția 

mediului pot penaliza și chiar 

dispune încetarea activității pe 

amplasament 

 x  

Condițiile inițiale de calitate a mediului 

sunt cele specificate în Raportul de 

amplasament, parte a documentației 

necesare obținerii Autorizației integrate de 

protecția mediului. 

 

27.  

Cerinţe suplimentare 

privind sistemul de 

taxe și impozite 

 

Pe parcursul derulării contractului 

de operare actele de reglementare 

suportă modificări şi sunt 

introduse noi taxe aplicabile 

  x 

Orice taxă/impunere financiară nou 

apărută pe parcursul derulării contractului 

care se aplică, Concesionarului şi care nu 

a existat la momentul depunerii Ofertei, 

Concesionarul este îndreptăţit la 

recuperarea costurilor şi eventuala ajustare 

a tarifului. 

Raţionamentul de mai sus se aplică 

exclusiv situaţiilor de operare conformă a 

serviciului. Orice situaţie de practică 

neconformă este în sarcina 

Concesionarului. 

28.  

Cerinţe tehnice 

suplimentare privind 

reglementările de 

mediu 

 

Pe parcursul derulării contractului 

de operare actele de reglementare 

suportă modificări şi sunt 

introduse noi cerinţe tehnice 

aplicabile 

  x 

Orice cerinţă tehnică nou apărută pe 

parcursul derulării contractului care se 

aplică, Concesionarului şi care nu a existat 

la momentul depunerii Ofertei, generează 

costuri suplimentare în activitatea 

Concesionarului. 

Acesta este îndreptăţit la recuperarea 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

costurilor (dacă este cazul) şi la ajustarea 

tarifului, dacă aceste cerinţe nu sunt 

acoperite prin programul de investiţii 

impus de Autoritatea Contractantă şi 

propus de concesionar în oferta sa tehnică. 

Raţionamentul de mai sus se aplică 

exclusiv situaţiilor de operare conformă a 

serviciului. Orice situaţie de practică 

neconformă este în sarcina 

Concesionarului. 

29.  
Insolvența 

Concesionarului 

Constatarea intrării în incapacitate 

de plată a Concesionarului. 

Serviciul nu mai poate fi prestat 

x   

Documentaţia de atribuire va fi întocmită 

de aşa natură încât Concesionarul 

identificat să fie solvabil. 

În cazul în care Concesionarul devine 

insolvabil, Contractul se va rezilia, iar 

Autoritatea contractantă va organiza o 

nouă licitaţie. 

Până la identificarea unui nou 

Concesionar se va asigura permanenţa şi 

durabilitatea serviciului prin forma de 

gestiune directă.  

30.  

Instalațiile de tratare a 

deșeurilor nu 

corespund scopului 

 

Soluția tehnică implementată nu 

este adecvată tipurilor de deșeuri 

care urmează a fi tratate și 

cerințelor de tratare. 

Performanțele tehnice ale 

instalațiilor lasă de dorit, facând 

dificilă operarea conformă 

x   

Concesionarul va notifica Autoritatea 

contractantă cu privire la această situație 

încă din faza de ofertare. 

Autoritatea contractantă trebuie să avizeze 

soluțiile tehnice modificatoare. 

Cheltuielile de investiții vor fi suportate 

de Concesionar, urmând a fi recuperate de 

la Autoritatea contractantă. 

În cazul în care modificarea instalațiilor 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

duce la creșterea costurilor de operare, 

Concesionarul poate solicita ajustarea 

tarifului. 

31.  

Modificarea 

cerințelor legale 

existente la momentul 

semnării Contractului 

Modificări legislative (naționale, 

locale sau la nivel de bazin 

hidrografic), inclusiv apariția 

standardelor de mediu mai 

restrictive. 

Aceste modificări pot duce la 

necesitatea unor investiții 

suplimentare față de estimările 

inițiale 

  x 

Costurile de investiții suplimentare 

necesare vor fi suportate de către 

Concesionar, urmând a fi recuperate de la 

Autoritatea contractantă sau vor fi 

amortizate pe o durata mai lungă a 

contractului de delegare. 

Costurile operaționale suplimentare pot 

constitui un motiv de solicitare de ajustare 

a tarifului. 

32.  
Condiții nefavorabile 

de vreme  

În cazul condițiilor nefavorabile de 

vreme se va opri descărcarea 

vehiculelor pentru a se limita la 

maxim poluarea atmosferei. 

Oprirea activității va duce la 

diminuarea veniturilor zilnice, va 

reduce productivitatea generală a 

perioadei, prilejuind costuri 

suplimentare pentru plata 

angajaților (schimburi prelungite 

sau ture de noapte la încetarea 

condițiilor nefavorabile) 

 x  

Eliminarea este posibilă numai prin 

recuperarea perioadei de lucru, 

organizarea de schimburi de noapte sau 

schimburi prelungite. 

Concesioanul răspunde în totalitate de 

gestionarea acestor riscuri. 

33.  Forța majoră 

Forţa majoră, astfel cum este 

definită prin lege, împiedică 

realizarea contractului. 

Pierderea sau avarierea activelor 

proiectului şi pierderea/diminuarea 

posibilităţii de obţinere a 

  x 

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate 

în baza viitorului contract. 

Fondurile acumulate atât de Autoritatea 

contractantă cât și de Concesionar pentru 

dezvoltare şi retehnologizare vor fi 

utilizate pentru a asigura continuitatea 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

veniturilor preconizate operării. 

34.  
Profitabilitatea 

contractului 

Balanţa de venituri - cheltuieli 

diferă semnificativ faţă de 

previziuni, ducând la supraprofit în 

favoarea concesionarului 

 

 x  

Concesionarul trebuie să includă 

mecanisme de repartizare echitabilă a 

profiturilor obţinute peste limita luată în 

calcul la stabilirea proiecţiilor financiare. 

35.  
Schimbări 

legislative/de politică 

Schimbare legislativă și/sau a 

politicii concedentului, care nu 

poate fi anticipată la semnarea 

contractului și care este generală în 

aplicarea sa (nu este specifică 

proiectului), ceea ce conduce la 

costuri operaționale suplimentare 

din partea  concesionarului 

  x 

O creștere semnificativă a costurilor 

operaționale poate duce la necesitatea 

efectuării de cheltuieli suplimentare pentru 

a putea răspunde acestor schimbări 

Concesionarul este îndreptăţit la 

recuperarea cheltuielilor (dacă este cazul) 

şi la ajustarea tarifului. Raţionamentul de 

mai sus se aplică exclusiv situaţiilor de 

operare conformă a serviciului. Orice 

situaţie de practică neconformă este în 

sarcina Concesionarului. 

36.  

Schimbarea cerințelor 

concedentului în afara 

limitelor agreate prin 

contract  

Concedentul schimbă cerințele 

după semnarea contractului 
x   

Schimbarea cerințelor pe parcursul 

desfășurării serviciului conduce la 

creșterea costurilor de operare. 

Concedentul are obligația de a defini cât 

mai exact cerințele încă din faza de 

organizare a licitației. Aceste modificări 

constituie un risc asumat de concedent. 

37.  
Aspecte privind 

protecția mediului 

Concesionarul nu respectă 

cerințele privind protecția 

mediului referitoare la depozitare, 

ceea ce poate duce la deprecierea 

factorilor de mediu în zonă 

 x  

Concesionarul va lua toate măsurile de 

corectare a efectelor negative și măsuri de 

prevenire prin respectarea sau 

îmbunătățirea procedurilor de lucru. 

Costurile suplimentare pentru a institui 

măsurile de corectare a factorilor de 
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Nr. Denumirea riscului Descrierea riscului 
Alocare 

Managementul riscului 
Concedent Concesionar Comun 

mediu/aducerea la starea inițială vor fi 

suportate de către concesionar.  

38.  
Capacitatea de 

management 

Concesionarul nu își poate 

îndeplini obligațiile conform 

contractului  

 x  

Concesionarul este responsabil în totalitate 

cu îndeplinirea clauzelor contractuale 

privind condițiile de operare. 

În situația în care serviciile care fac 

obiectul contractului nu sunt furnizate, 

Autoritatea contractantă va invoca 

clauzele penalizatoare sau de reziliere din 

contract 

39.  Întreținere și reparații 

Costul de întreținere a activelor 

poate diferi semnificativ față de 

costul prevăzut inițial, în situația în 

care utilajele/echipamentele și/sau 

dotările concedentului sunt 

deterioarate atât fizic, cât și moral, 

cu consecințe asupra creșterii 

costurilor de întreținere și reparații 

 x  

Venitul concesionarului poate scădea sub 

valoarea estimată, ceea ce generează 

pierderi și ca urmare, calitatea serviciilor 

prestate va fi afectată. 

Concesionarul va asigura resurse de 

rezervă pentru acoperirea eventualelor 

dezvoltări tehnologice. 

40.  Risc de asigurare 

Riscurile asigurabile pot deveni 

neasigurabile pe durata concesiunii 

sau pot apărea creșteri substanțiale 

ale ratelor la care se calculează 

primele de asigurare 

 x  

Creșterea costurilor poate duce la efecte 

negative asupra operării instalațiilor. 

Concesionarul va asigura resurse de 

rezervă pentru acoperirea eventualelor 

costuri suplimentare de asigurare. 
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3. FEZABILITATEA TEHNICĂ 

 

3.1. Beneficiarii serviciului de salubrizare 

 

Beneficiarii finali ai serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba sunt: 

 Populaţia judeţului Alba - persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, 

locuitori ai judeţului Alba; 

 Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Alba; 

 Instituţii publice cu sediul pe teritoriul judeţului Alba; 

 

3.2. Populația județului Alba 

 

Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în Regiunea de dezvoltare 7 

Centru, având o suprafaţă de 6242 km
2
, reprezentând 18,3% din regiune. Judeţul este traversat de 

meridianul 24° longitudine estică şi de paralela 46° latitudine nordică. 

Judeţul Alba se învecinează cu judeţul Cluj la nord, judeţul Mureş la nord-est, judeţul 

Sibiu la sud-est, judeţul Hunedoara la sud-vest, judeţul Arad la vest şi județul Bihor la nord-vest. 

Judeţul Alba are în componenţă 4 municipii, 7 oraşe şi 67 comune, în total 78 unităţi 

administrativ - teritoriale. 

Toate unităţile administrativ - teritoriale sunt membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) SALUBRIS Alba. 

În ceea ce privește numărul persoanelor arondate la serviciul de salubrizare din cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, există diferențe între 

estimările realizate în Studiul de fezabilitate și estimările actuale pe baza recensământului 

populației din anul 2011. Ca urmare a acestui fapt, s-a actualizat populația pornind de la datele 

rezultate în urma recensământului populației din anul 2011, la care s-a aplicat o rată de reducere 

a populației de 0,2 %  pe an, conform ratei de scădere a populației, estimată la nivel național. 

Astfel, în tabelul de mai jos sunt prezentate date comparative privind prognoza populaţiei 

pentru perioada de implementare a contractului de concesiune, respectiv 2017 – 2021. 

 

În Studiul de fezabilitate aprobat în decembrie, pentru anul 2011 a fost prognozată 

următoarea populaţie: 

 Total populaţie   – 368330 locuitori; 

 Mediul urban     – 214022 locuitori; 

 Mediul rural      – 154308 locuitori; 

Rezultatele recensământului realizat la nivel naţional în anul 2011, relevă următoarea 

populaţie pentru judeţul Alba: 

 Total populaţie  – 342376 locuitori; 

 Mediul urban    – 198412 locuitori; 

 Mediul rural      – 143964 locuitori; 

În urma recensământului populației din anul 2011, populația județului Alba a fost de  

342376 locuitori din care 168451 bărbați (49,2 %) şi 173925 femei (50,8 %), asigurând o 

densitate a populației de 54,85  locuitori/km
2
. 

 În ceea ce privește distribuția pe medii, în urma recensământului, din totalul populației 

județului 198412 locuitori (57,95 %) au domiciliul în mediul urban şi 143964 locuitori (42,05 %) 

locuiesc în mediul rural.  

 Din datele de mai sus se poate constata o diferenţă destul de mare între datele de proiecţie 

a populaţiei şi datele rezultate în urma Recensământului, diferenţa fiind de 25954 locuitori, 

valoarea estimată fiind cu 7 % mai mare decât valoarea reală. 

Această diferenţă va avea impact asupra determinării cantităţii de deşeuri generate, 

respectiv gestionate. 
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Zona 

Populație conform previziune Studiu de fezabilitate și ACB Proiect 

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

Populație actualizată prin Studiu de fundamentare conform datelor 

recensământului din anul 2011  

Populație 

2011 

Populație 

2017 

Populație 

2018 

Populație 

2019 

Populație 

2020 

Populație 

2021 

Populație 

stabilă 

conform 

recensământ 

2011 

Populație 

2017 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Populație 

2018 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Populație 

2019 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Populație 

2020 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Populație 

2021 

estimată 

cu 

„ - 0,20 

% / an” 

Zona 1 113,594 106,765 105,591 105,141 104,690 104,240 154,279 152,428 152,123 151,819 151,515 151,212 

URBAN 97,916 92,030 91,018 90,630 90,241 89,853 106,143 104,869 104,660 104,450 104,241 104,033 

RURAL 15,678 14,735 14,573 14,511 14,449 14,387 48,136 47,558 47,463 47,368 47,274 47,179 

Zona 2  105,327 98,995 97,907 97,489 97,071 96,654 81,341 80,365 80,204 80,044 79,884 79,724 

URBAN 54,313 51,047 50,486 50,271 50,055 49,840 48,395 47,814 47,719 47,623 47,528 47,433 

RURAL 51,014 47,948 47,421 47,218 47,016 46,814 32,946 32,551 32,486 32,421 32,356 32,291 

Zona 3  64,045 60,195 59,534 59,280 59,026 58,772 61,030 60,298 60,177 60,057 59,937 59,817 

URBAN 26,224 24,648 24,377 24,273 24,169 24,065 23,244 22,965 22,919 22,873 22,828 22,782 

RURAL 37,821 35,547 35,157 35,007 34,857 34,707 37,786 37,333 37,258 37,183 37,109 37,035 

Zona 4  85,364 80,232 79,350 79,011 78,673 78,334 45,726 45,177 45,087 44,997 44,907 44,817 

URBAN 35,569 33,430 33,063 32,921 32,781 32,639 20,630 20,382 20,342 20,301 20,260 20,220 

RURAL 49,795 46,802 46,287 46,090 45,892 45,695 25,096 24,795 24,745 24,696 24,646 24,597 

TOTAL 

URBAN 
214,022 201,155 198,944 198,095 197,246 196,397 198,412 196,031 195,639 195,248 194,857 194,468 

TOTAL 

RURAL 
154,308 145,032 143,438 142,826 142,214 141,603 143,964 142,236 141,952 141,668 141,385 141,102 

TOTAL  368,330 346,187 342,382 340,921 339,460 338,000 342,376 338,267 337,591 336,916 336,242 335,569 
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3.3. Zonele de management a deșeurilor în județul Alba 

 

 Elementul cheie al oricărui sistem de management integrat al deșeurilor este 

dezvoltarea unor zone adecvate de management al deșeurilor și a amenajărilor incluse în 

fiecare zonă, adică acele zone care vor fi deservite de aceeași infrastructură de management al 

deșeurilor (depozit, stație de tratare, stație de sortare, etc). 

 Alegerea cu succes a acestor zone conduce într-o mare masură la creșterea eficienței 

sistemului de management al deșeurilor propus.  

 Conform Aplicației de finanțare și documentelor suport au fost stabilite patru zone de 

management a deșeurilor în județul Alba (delimitate cu linie neagră îngroșată n figura de mai 

jos) care includ infrastructura existentă și localitățile deservite. 

 

Infrastructura existentă şi localităţile deservite 

 

 
 

Conform figurii de mai sus componența zonelor este următoarea:  
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 Zona 1 

 Sub-zona 1.1: Alba Iulia, Teiuș, Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, 

Ighiu, Intregalde, Mihalț, Ohaba, Sîntimbru, Stremț. 

 Sub-zona 1.2: Aiud, Livezile, Lopadea Nouă, Miraslău, Ponor, Rădești, 

Rimetea, Rîmeț. 

 Sub-zona 1.3: Ocna Mureș, Fărău, Hopîrta, Lunca Mureșului, Noșlac, 

Unirea. 

 Zona 2: Sebeș, Cugir, Blandiana, Ceru Băcăinți, Cîlnic, Cut, Daia Română, Doștat, 

Gîrbova, Pianu, Săliștea, Săsciori, Șibot, Șpring, Șugag, Vințu de Jos. 

 Zona 3: 

 Sub-zona 3.1: Zlatna, Almașu Mare, Meteș. 

 Sub-zona 3.2: Abrud, Bucium, Ciuruleasa, Mogoș, Roșia Montană.  

 Sub-zona 3.3: Cîmpeni, Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Horea, Gîrda de 

Sus, Poiana Vadului, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Vidra.  

 Sub-zona 3.4: Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocoliș, Poșaga, Sălciua. 

 Zona 4: Blaj, Bucerdea Grînoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelu de Jos, 

Jidvei, Roșia de Secaș, Sîncel, Șona, Valea Lungă. 

 

3.4. Descrierea activităților componente ale serviciului de salubrizare 

 

 1. Transferul deșeurilor 

Transferul deșeurilor la CMID Galda de Jos se va realiza prin stațiile de transfer Tărtăria, 

Blaj, Baia de Arieș/Abrud. 

Toate deşeurile municipale și asimilabile colectate separat, precum şi cele reziduale 

amestecate colectate din zonele de colectare 2, 3.2, 3.3, 3.4 și 4, vor fi transportate de către 

Operatorii CT desemnaţi în Staţiile de transfer existente pe raza judeţului Alba, pentru stocarea 

temporară şi compactarea în vederea transferării lor la CMID Galda de Jos.   

 Mai precis, deşeurile din Zona 2 vor fi transferate prin Stația de transfer Tărtăria, iar cele 

din zona 4 prin Staţia de transfer Blaj.  În ceea ce privește deşeurile din sub-zonele 3.2 şi 3.3., 

acestea vor fi transferate pentru o perioadă iniţială de 2 ani, prin staţia de transfer Baia de Arieş, 

urmând ca după această perioadă să fie transferate prin staţia de transfer Abrud. Deşeurile din 

zona 3.4. vor fi transferate prin staţia de transfer Baia de Arieş. 

În plus față de deșeurile municipale, în staţiile de transfer vor fi stocate temporar și 

următoarele categorii de deşeuri: 

- deşeurile stradale colectate de operatori specializaţi, alţii decât Operatorii CT; 

- deşeurile predominant vegetale din parcuri, grădini şi cimitire colectate de operatori 

specializaţi alţii decât Operatorii CT; 

- deșeurile reprezentate de fluxurile special de deșeuri precum: deşeurile periculoase 

menajere colectate separat, deşeurile voluminoase, DEEE - urile colectate de la populaţie şi de la 

agenți economici generatori și deșeurile provenite din construcții și demolări. 

 Primele două categorii de deșeuri vor fi transferate la CMID Galda de Jos, iar în ceea ce 

privește fluxurile special de deșeuri, acestea vor fi valorificate/eliminate după caz, unor operatori 

specializați pentru gestionarea acestor fluxuri de deșeuri. 

2. Tratarea deșeurilor 

Tratarea deșeurilor se va realiza prin stațiile de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna și Baia 

de Arieș, precum și prin Stația de Tratare Mecano – Biologică Galda de Jos. 

Tratarea deşeurilor reciclabile prin stațiile de sortare 

Deșeurile reciclabile vor fi colectate de către Operatorii CT separat pe 3 fracții, și anume: 

hârtie și carton; plastic; metal și sticlă. 

Sortarea acestor deşeuri se va realiza în Staţia de sortare din cadrul CMID Galda de Jos, 

precum şi în staţiile de sortare realizate prin proiectele PHARE CES existente la Aiud, Baia de 

Arieş şi Zlatna. 

Arondarea zonelor/subzonelor la stațiile de sortare se va realiza astfel: 
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 a.) Stația de sortare Aiud  

 Etapa 1 (de la semnarea contractului de delegare al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Salubris Alba până la 16 august 2020 - data finalizării contractului  existent de 

operare a stației de transfer Aiud) 

- vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud și Livezile; 

 Etapa 2 (din 17 august 2020 până la finalizarea contractului de delegare al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba) 

 - vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud, Livezile, 

Lopadea Nouă, Miraslău, Ponor, Rădești, Rimetea, Rîmeț. 

 b.) Staţia de sortare Zlatna - vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din sub-zona 3.1; 

 c.) Staţia de sortare Baia de Arieş 

 - pentru o perioadă de 2 ani începând cu data semnării contractului de delegare al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-

zonele 3.2, 3.3 si 3.4; 

 - pentru perioada ulterioară celor 2 ani, începând cu data semnării contractului de 

delegare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, vor ajunge deşeurile 

reciclabile din sub-zona 3.4; 

 d.) Staţia de sortare din cadrul CMID Galda de Jos 

 - pe întreaga perioadă a contractului de delegare vor ajunge deşeurile reciclabile colectate 

din zonele/subzonele 1.1, 1.3, 2 si 4; 

 - de la semnarea contractului de delegare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Salubris Alba până la 16 august 2020 (data finalizării contractului  existent de operare a stației de 

transfer Aiud), vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din unitățile administrativ teritoriale 

Rimetea, Miraslău, Lopadea Nouă, Rădești, Rîmeț, Ponor, din cadrul subzonei 1.2; 

 - pentru perioada ulterioară primilor 2 ani de implementare a contractului de delegare al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-

zona 3.2 si 3.3; 

Tratarea deşeurilor reziduale și biodegradabile prin compostare individuală și Stația 

TMB Galda de Jos 

Deșeurile reziduale și deșeurile biodegradabile vor fi tratate, după caz, prin compostare şi 

tratare mecano-biologică. 

Deșeurile reziduale reprezintă cea de a patra fracție de deșeuri colectată de la populație și 

agenții economici care va fi tratată prin Stație TMB Galda de Jos. 

Deșeurile biodegradabile sunt reprezentate de: 

 - deşeurile vegetale din parcuri şi grădini; 

 - deşeurile stradale în proporție de 10% din deșeurile stradale colectate 90% din deșeurile 

stradale colectate; 

 - deşeurile organice din gospodăriile populaţiei din mediul rural şi zonele peri-urbane. 

Tratarea deşeurilor biodegradabile se va realiza astfel: 

- în unităţi de compostare individuale – pentru deşeurile organice provenite de la 

populaţia din mediul rural şi zonele periurbane; (populaţia va fi dotată cu 16133 unităţi de 

compostare individuale); 

- în cadrul unui flux separat în staţia de tratare mecano-biologică din cadrul CMID. 

3. Depozitarea deșeurilor 

 Depozitarea deșeurilor se va realiza prin Depozitul ecologic de deşeuri din cadrul CMID 

Galda de Jos și va deservi populaţia județului Alba.  

 În Depozitul ecologic de deşeuri vor fi depozitate următoarele categorii de deșeuri: 

 - refuzul de la stațiile de sortare; 

 - refuzul de la stația TMB; 

 - deșeurile stradale în proporție de 90% din deșeurile stradale colectate; 

 - compostul rezultat de la stația TMB; 

 - nămol de la stațiile de epurare în proporție de maxim 10% din deșeurile depozitate. 

 4. Stocarea temporară, valorificarea și eliminarea fluxurilor special de deșeuri 

 Fluxurile speciale de deșeuri sunt: deșeurile periculoase din deșeurile municipale, 

deșeurile voluminoase, deșeurile din construcții și demolări și DEEE-urile. 
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3.5. Proiecția cantităților de deșeuri 

 

Având în vedere modificarea numărului de persoane din județul Alba, survenită în urma 

realizării recensământului din anul 2011, pentru estimarea cantităților de deșeuri municipale și 

asimilabile generate se vor folosi datele privind proiecţia populației, actualizată conform 

prezentului Studiu de fundamentare (prezentată în ANEXA 1 - PROGNOZA PRIVIND 

EVOLUȚIA POPULAȚIEI ÎN JUDEȚUL ALBA ÎN PERIOADA 2017 - 2021).  

Totodată, pentru estimarea cantităţilor de deşeuri municipale și asimilabile care vor fi 

generate în perioada de planificare (2017 – 2021) s-a avut în vedere o rată de conectare la 

serviciul de salubrizare de 100 %, atât în mediul urban, cât și în mediul rural și este realizată 

după cum urmează: 

  deşeuri menajere mixte colectate de la populaţie - cantitatea se calculează pe medii 

(urban şi rural) pe baza proiecţiei populaţiei, a ratei de conectare la servicii de salubrizare şi a 

indicelui de generare prevazut în Studiul de fezabilitate  pentru anul 2016, respectiv 385 

kg/locuitor/an în mediul urban și 162 kg/locuitor/an în mediul rural, indexat cu indicatorul de 

creștere de 0,8 % în fiecare an, conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.  

  deşeuri menajere mixte colectate de la agenții economici - cantitatea se calculează 

pe medii (urban şi rural), pe baza proiecţiei populaţiei şi a indicelui de generare prevazut în 

Studiul de fezabilitate pentru anul 2016, respectiv 112 kg/locuitor/an în mediul urban și 5 

kg/locuitor/an în mediul rural, indexat cu indicatorul de creștere de 0,8 % în fiecare an, conform 

Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.  

  deşeuri din parcuri și grădini - cantitatea se calculează pe medii (urban şi rural) pe 

baza proiecţiei populaţiei şi a indicelui de generare prevazut în Studiul de fezabilitate  pentru 

anul 2016, respectiv 29 kg/locuitor/an în mediul urban și 1 kg/locuitor/an în mediul rural, indexat 

cu indicatorul de creștere de 0,8 % în fiecare an, conform Planului Național de Gestionare a 

Deșeurilor.  

  deşeuri stradale - cantitatea se calculează pe medii (urban şi rural), pe baza proiecţiei 

populaţiei şi a indicelui de generare prevăzut în Studiul de fezabilitate  pentru anul 2016, 

respectiv 33 kg/locuitor/an în mediul urban și 1 kg/locuitor/an în mediul rural, indexat cu 

indicatorul de creștere de 0,8 % în fiecare an, conform Planului Național de Gestionare a 

Deșeurilor.  

Pe baza celor prezentate mai sus, s-a calculat proiecţia generării deşeurilor municipale și 

asimilabile la nivel judeţean (total pe judeţ, mediu urban şi rural), precum şi proiecţia generării 

de deşeuri municipale și asimilabile pentru fiecare unitate administrativ teritorială din județul 

Alba, conform situației detaliate prezentate în ANEXA 3 – PROIECȚIA GENERĂRII 

DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL ALBA ÎN PERIOADA 2017 – 2018. 

În concluzie, cantitatea totală de deşeuri municipale și asimilabile generate anual 

reprezintă suma cantităţilor de deşeuri menajere colectate de la populație, a deşeurilor 

menajere mixte colectate de la agenții economici, a deşeurilor provenite din parcuri şi 

grădini şi a deşeurilor stradale.   
Proiecția cantităților de deșeuri municipale și asimilabile sintetizată este prezentată în 

tabelul de mai jos: 

Categoria 

deșeurilor 

Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

Deșeuri 

menajere mixte 

populație 

99302 99897 100505 101096 101701 

Deșeuri 

menajere mixte 

agenți 

economici 

22848 22985 23122 23261 23400 

Deșeuri din 

parcuri și 

grădini 

5874 5909 5944 5980 6016 

Deșeuri stradale 6664 6704 6744 6785 6825 
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TOTAL, din 

care: 
134688 135494 136316 137121 137941 

Mediul Urban 110458 111119 111784 112453 113126 

Mediul Rural 24230 24375 24532 24668 24815 

 

 În plus, față de deșeurile municipale și asimilabile, deșeurile din parcuri și grădini și 

deșeurile stradale prin activitățile serviciului de salubrizare sunt gestionate și următoarele 

fluxuri speciale de deșeuri, și anume:  

1. Deșeurile periculoase din deseurile municipale 

Deșeurile periculoase din deșeurile municipale sunt reprezentate de deşeurile rezultate 

din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de 

îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii - au acelaşi regim cu 

cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale 

specifice. 

În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai 

pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere. 

Deşeurile periculoase menajere vor fi colectate separat și transportate pentru stocare 

temporară în spaţiile special amenajate în acest scop în staţiile de transfer/CMID Galda de Jos.  

Preluarea, stocarea temporară, precum şi eliminarea deşeurilor periculoase menajere se 

realizează în condiţiile legii de către Operatorul TTPD. 

Proiecția cantităților de deşeuri periculoase din deșeurile municipale generate în perioada 

2017-2021 a fost calculată prin aplicarea procentului de 0,5 % la cantitatea de deșeuri menajere 

mixte colectate de la populație și agenții economici. 

Sinteza cantităților de deşeuri periculoase din deșeurile municipale generate în perioada 

2017-2021 este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Categorie deșeu Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

Deșeuri periculoase 

din deșeurile 

municipale 

611 614 618 622 626 

 

2. Deșeurile voluminoase: 

Deşeurile voluminoase sunt deșeurile solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz 

casnic de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

covoare, saltele, deşeuri textile etc), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a 

deşeurilor municipale. 

Deşeurile voluminoase se vor colecta de către Operatorii CT periodic, în cadrul unor 

campanii de colectare de minim 4 ori pe an sau la cerere şi vor fi transportate la Staţia de transfer 

aferentă zonei (zonele 2,4 şi sub-zonele 3.2, 3.3 şi 3.4), respectiv la CMID Galda de Jos (pentru 

zona 1 şi sub-zonele 1.2. şi 3.1.), în vederea stocării temporare în containere specifice amplasate 

în spaţii special amenajate.  

Proiecția cantităților de deșeuri voluminoase generate în perioada 2017-2021 a fost 

calculată prin aplicarea procentului de 5 % din deșeurile menajere mixte colectate de la populație 

și agenții economici. 

Sinteza cantităților de deșeuri voluminoase generate în perioada 2017-2021 este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

Categorie 

deșeu 

Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

Deșeuri 

voluminoase 
6108 6144 6181 6218 6255 

 

3. Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşi fac parte din categoria deșeurilor 

municipale şi colectarea lor de la gospodăriile particulare este în sarcina autorităților publice 

locale, vor fi gestionate prin alte sisteme decât serviciul de salubrizare al localităților, stabilite de 
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comun acord cu producătorii/importatorii de echipamente electrice și electronice sau terții care îi 

reprezintă, conform prevederilor legale în vigoare (O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice şi Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale). 

Conform informațiilor furnizate de APM Alba pe teritoriul județului Alba există  în 

prezent 21 puncte de colectare DEEE, înființate conform prevederilor H.G. nr. 1037/2010 

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice: 

 în municipiul Alba Iulia  
 - str. Șoseaua de Centură - operat de către SC ALOREF SRL; 

 - str. George Coșbuc, nr. 28 - operat de către SC METEOR SRAR SRL (asigură 

și tratarea DEEE -urilor); 

 - str. București, nr. 88 -  operat de către SC REMAT ALBA SA; 

 - str. Detunata, nr. 18 - operat de către SISTEM DE COLECTARE – SLC ALBA; 

 - str. Livezii, nr. 35 A - operat de către SC POLARIS M HOLDING SRL; 

 - str. Gheorghe Doja, nr.11 - operat de către SC WMW INTERMEDIA 

CORPORATION TRADE SRL; 

 în orașul Cugir 

 - str. Victoriei, nr. 14 - operat de către SC G&E INVEST 2003 SRL; 

 - str. Victoriei, nr. 57C - operat de către SC CLAUS SERVICE SRL; 

 în municipiul Blaj  

 - str. Iuliu Maniu, nr. 1 - operat de către SC SKY KONNET SRL;  

 - str. Iuliu Maniu, nr. 101 - operat de către SC FINANCIAR URBAN SRL; 

 - str. Simion Bărnuțiu, nr. 73 - operat de către SC ECO LERY CLEAR SRL; 

 în orașul Baia de Arieș  
 - str. dr. Lazăr Chirilă, F.N. - operat de  către SC ECO MONTAN APUSENI 

SRL; 

 în orașul Cîmpeni 
 - str. Avram Iancu, nr. 5 - operat de către SC SALUBRITATE APUSENI SRL 

 în orașul Zlatna 
 - str. Valea Mică, nr. 182 - operat de către SC FINANCIAR URBAN SRL; 

 în municipiul Sebeș 
 - str. Viilor, nr. 28 - operat de către Serviciul Public de Administrare a 

Patrimoniului din cadrul Primăriei Sebeș; 

 - str. Avram Iancu, nr. 51 - operat de către SC IEZERUL MIC SRL; 

 - str. Depozitelor, nr. 17 - operat de către SC REMAT SEBES SRL; 

 în municipiul Aiud  
 - str. Cuza Vodă, nr. 7 – operat de către SC GREEN DAYS VALORIZACAO 

DOS RESIDUOS PROTECCAO DO AMBIENTE SA - Sucursala Aiud; 

 - str. Drumului Gîmbașului, Nr. DC 10 - operat de către SC FERO CIOAZA SRL 

 în orașul Ocna Mureș  
 - str. Fabricii, nr. 2 - operat de către SC REGECO SRL; 

 - str. Avram Iancu, nr. 2 - operat de către SC FINANCIAR URBAN SRL 

DEEE - urile colectate de la populaţie şi de la agenți economici generatori vor fi preluate 

de către Operatorul TTPD, care le va depozita temporar în cadrul instalațiilor de management al 

deșeurilor în spațiile special amenajate, iar apoi vor fi tratate/eliminate în baza unor acorduri/ 

contracte de tratare/ eliminare pe care le va încheia cu operatorii economici autorizaţi 

pentru desfăşurarea acestor activităţi 
Proiecția cantităților de DEEE - uri generate în perioada 2017-2021 a fost calculată pe 

baza indicatorului de generare, respectiv 4 kg/locuitor/an. 

Sinteza cantităților de DEEE - uri generate în perioada 2017-2021 este prezentata în 

tabelul de mai jos: 

Categorie 

deșeu 

Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

DEEE - uri 1353 1342 1339 1336 1334 
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4. Deșeurile din construcții și demolări 

Deşeurile din construcţii şi demolări care fac obiectul prezentului contract provin din 

activităţile de reparații/ modernizări/ reamenajari interioare sau exterioare ale locuinţelor 

proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, 

materiale pe bază de gips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele 

asemenea. 

Deşeurile de construcţii şi demolări provenite de la populaţie din activităţile de 

reparații/modernizări/reamenajari interioare/exterioare ale locuinţelor vor fi colectate de către 

Operatorii CT și preluate de către Operatorul TTPD, vor fi stocate temporar în spații special 

amenajate în vederea tratării/eliminării. 

Astfel, deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reutilizare, 

reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, 

în procent de minim 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi 

de construcţie şi demolări, conform prevederilor legale (art. 17 din Legea nr. 211/2011). 

Deşeurile de construcţii şi demolări se vor elimina prin depozitare doar dacă nu au 

calităţile pentru a fi reutilizate, reciclate sau supuse altor operaţiuni de valorificare materială. 

Depozitarea deşeurilor de construcţii şi demolări în depozitul ecologic din cadrul CMID 

Galda de Jos este acceptată doar cu acordul Consiliului Judeţean Alba şi se realizează doar cu 

respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare şi de normativele legale în vigoare. 

Proiecția cantităților de deşeuri de construcţii şi demolări generate în perioada 2017-2021 

a fost calculată pe baza indicatorului de generare, respectiv 30 kg/locuitor/an în mediul urban și 

12 kg/locuitor/an în mediul rural. 

Sinteza cantităților de deşeuri de construcţii şi demolări generate în perioada 2017-2021 

este prezentată în tabelul de mai jos: 

Categorie deșeu 
Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

Deşeuri de 

construcţii şi 

demolări 

7588 7546 7531 7516 7501 

 

3.6. Descrierea instalațiilor de gestionare a deșeurilor operate în prezent 

 

Pe teritoriul județului Alba sunt operate următoarele instalații de gestionare a deșeurilor:  

Stația de transfer de la Abrud 
Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare Phare CES (RO-2003/005-

551.05.03.03.09 „Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer în zona turistică 

Abrud – Roşia Montană – Bucium – Ciuruleasa). 

Stația de transfer are o capacitate de 2000 tone/an și, în prezent, asigură transferul 

deșeurilor municipale colectate în amestec de pe teritoriul  localităților Abrud, Ciuruleasa și 

Mogoș. 

Staţia de transfer este prevăzută cu 4 containere de 30 mc (3 închise şi 1 deschis), o presă 

fixă şi 1 maşină de transfer. Nu este prevăzută cu cântar. 

Stația de sortare și transfer de la Aiud 
Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare PHARE CES 2003 „Sistem de 

colectare selectivă şi amenajare Staţie de transfer pentru deşeuri în zona municipiului Aiud”. 

Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3 

containere de 40 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate de pe banda de 

sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare 

în containerul de 40 mc. 

Instalația are o capacitate de 15000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor 

colectate de pe teritoriul localităților Aiud, Livezile și Rădești și transferul reziduurilor rezultate 

în urma procesului de sortare. 

Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 40 mc,  3 

containere metalice de 40 mc, 1 instalaţie de sortare, 1 motostivuitor, 1 presă verticală balotat, 1 

încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate maximă de 60 t. Nu este prevăzută cu un separator 

magnetic pentru deşeurile metalice. 
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Stația de sortare și transfer de la Baia de Arieș 

Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare Phare CES (RO2006/018-17.0.01.01 

„Colectarea selectivă a deșeurilor menajere în orașul Baia de Arieș și cinci comune limitrofe – 

Stație de transfer”). 

Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3 

containere de 25 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate de pe banda de 

sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare 

în containerul de 25 mc. 

Instalația are o capacitate de 4200 tone/an și în prezent asigură sortarea și transferul 

deșeurilor colectate de pe teritoriul localităților Baia de Aries, Lupșa, Sălciua, Poșaga, Ocoliș şi 

Bistra și transferul reziduurilor rezultate în urma procesului de sortare.  

Deşeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici 

de profil. Deșeurile menajere și asimilabile colectate în amestec sunt încărcate în containerele de 

25 mc și transportate la eliminare. 

Staţia este sortare este dotată cu: 1 camion platformă cu macara, 1 cap tractor, 3 

containere metalice de 25 mc, 1 instalaţie de sortare, 2 prese verticale balotat. Nu este prevăzută 

cu un separator meganetic pentru deşeurile metalice și nici cu cântar pentru monitorizarea 

cantităților intrate și ieșite. 

 

Stația de sortare și transfer de Zlatna 

Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare O.U.G. nr. 40/2006 („Reabilitarea 

sistemului de salubrizare a orașului Zlatna şi construire Staţie de transfer a deşeurilor 

menajere”). 

Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 4 

containere de 32 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate de pe banda de 

sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare 

în containerul de 32 mc. 

Instalația are o capacitate de 3000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor 

colectate de pe teritoriul localităților Zlatna şi Almaşu Mare și transferul reziduurilor rezultate în 

urma procesului de sortare.  

Deşeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici 

de profil.  

Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 32 mc (în 

prezent nefuncţional), 4 containere metalice de 32 mc, 1 instalaţie de sortare cu 6 posturi, 1 

motostivuitor, 1 presă verticală de balotat, 1 încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate maximă 

de 60 t. 

 Din punct de vedere al integrarii în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor a 

infrastructurii existente pentru gestionarea deşeurilor, s-au identificat următoarele probleme de 

ordin tehnic: 

1. Staţia de transfer Abrud va fi integrată în Sistemul de Management Integrat al 

Deșeurilor Alba după o perioadă de doi ani de la începerea contractului de delegare, această 

perioadă fiind necesară pentru înscrierea în Cartea funciara a acesteia pentru a putea fi preluată 

în administrare de către Consiliul Județean Alba.  

2. Staţia de transfer din Sohodol (aflată în sub-zona 3.3), finanțată prin O.U.G. nr.  

7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 

spaţiul rural, nu a mai fost finalizată, aceasta neputând fi utilizată pentru scopul propus. 

 

3.7. Operatorii existenți ai instalațiilor de gestionare a deșeurilor din județul Alba 

 

Aşa cum s-a menţionat anterior, la momentul actual activitatea de tratare a deşeurilor 

menajere se face în următoarele instalaţii de gestionare a deşeurilor:  

 

Instalații de gestionare a deșeurilor existente în județul Alba 

Instalație Localitate Operator Stadiul reglementării 

Stație de transfer Abrud 
CONSILIUL LOCAL 

ABRUD - SERVICIUL 

Autorizație de mediu nr. 

149/12.08.2009 revizuită la data de 
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Instalație Localitate Operator Stadiul reglementării 

DE SALUBRIZARE 20.06.2011 valabilă până la  

12.08.2019 

Stație de sortare 

și transfer* 
Aiud 

SC GREENDAYS 

V.R.P.A. S.A. -  sucursala 

Aiud 

Autorizaţie de Mediu nr. 

118/23.06.2014 revizuită în 

04.08.2014 valabilă până la 

23.06.2019 

Stație de sortare 

și transfer* 

Baia de 

Arieș 

SC ECO MONTAN 

APUSENI SRL 

Autorizație de Mediu nr. 

195/10.10.11.2010 valabilă până la 

10.11.2020 

Stație de sortare 

și transfer* 
Zlatna 

SC FINANCIAR 

URBAN  SRL 

Autorizație de mediu nr. 

357/15.02.2012 revizuită la data de 

13.03.2014 valabilă până la  

14.12.2021 

* Aşa numitele staţii de sortare și transfer sunt de fapt staţii de sortare prevăzute cu 

containere de capacitate mare și cu mașini de transport cu care se poate asigura transportul 

deşeurilor reziduale rezultate din sortare la instalaţiile de eliminare. Nu există posibilitatea 

descărcării deșeurilor reziduale din mașinile de colectare direct în containerele de transport. 

 

3.8. Descrierea instalațiilor de gestionare a deșeurilor noi 

 

Instalațiile și echipamentele de gestionare a deșeurilor noi, a căror operare urmează a fi 

delegată sunt: 

 Depozitul conform de deșeuri Galda de Jos; 

 Stația de tratare mecano-biologică Galda de Jos; 

 Stația de sortare Galda de Jos; 

Stația de transfer Tărtăria; 

 Stația de transfer Blaj. 

 Containerele pentru stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri 

 

1. Depozitul conform de deșeuri Galda de Jos 

Amplasamentul depozitului conform de deșeuri este în centrul județului, în comuna 

Galda de Jos, la circa 16 km de municipiul Alba Iulia, respectiv la 1,7 km de localitatea Galda 

de Jos. 

Terenul are o suprafață de 25 ha, pe același amplasament fiind construite și stația de 

sortare și stația de tratare mecano-biologică. 

În etapa de exploatare, accesul la amplasament se va realiza din DN1(E81) pe două 

drumuri de legătură situate între sectorul dintre intersecția cu DJ107H și intrarea în orașul Teiuș. 

Cele 2 drumuri sunt modernizate, vor avea sens unic de circulație și vor funcționa tur - retur.  

În acest depozit vor fi depozitate deșeurile municipale și asimilabile,  deșeurile din 

parcuri și grădini și deșeurile stradale care nu pot fi valorificabile colectate de pe întreg teritoriul 

județului Alba. 

Categoriile de deșeuri ce vor fi depozitate pe depozitul de la Galda de Jos sunt: 

 reziduuri rezultate de la stațiile de sortare; 

 reziduuri rezultate de la stația de tratare mecano-biologică; 

 deșeurile stradale în proporție de 90% din deșeurile stradale colectate; 

 compost rezultat de la stația de tratare mecano-biologică; 

 nămolul rezultat de la epurarea apelor uzate orășenești – nu mai mult de 10% din 

cantitatea deșeurilor eliminate pe depozit (o cantitate estimată de aproximativ 7412 tone pentru 

anul 2017). 

Conform Studiului de fezabilitate, Depozitul de la Galda de Jos a fost proiectat cu o 

capacitate totală de 1926000 mc, fiind alcătuit din 2 celule ce vor ocupa circa 11,4 ha. Durata de 

funcționare previzionată este de 21 ani.  

În prezent este construită celula 1, care are următoarele caracteristici: 

 capacitate – 689180 mc (inclusive materialul de acoperire); 
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 suprafața ocupată – circa 5 ha; 

 durată estimată de viață – 5,5 ani. 

Tabelul de mai jos prezintă proiecția cantităților de deșeuri depozitate în perioada 2017 – 

2021, inclusiv compostul utilizat cu ror de acoperire periodică a stratului de deșeuri. 

 

Proiecția cantităților depozitate în perioada 2017 - 2021 

 

În ceea ce privește soluția constructivă aleasă, depozitul a fost construit conform 

cerințelor H.G. nr. 349/2005 privind depozitele de deșeuri și cerințelor Ordinului ministerului 

mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deșeurilor. 

Astfel, elementele constructive ale celulei 1 sunt: 

► Înclinația pentru taluzurile interioare, este de 1:3; 

► Drumul de acces în celula 1 este în continuarea drumului de pe coronament, pe taluz 

până la baza celulei 1; 

► Baza depozitului este profilată în coame, între care sunt amplasate drenurile colectate 

pentru levigat; 

► Toată baza depozitului și taluzurile acestuia sunt impermeabilizate, cu un pachet 

format din: 

o Bariera geologică de argilă; 

o Geocompozit bentonitic (GCL) cu densitate de 5000 g/mc; 

o Geomembrană PEID, 2 mm grosime, textură pe ambele fețe; 

o Geotextil de protecție cu masa de 1200 gr/mp; 

o Strat de protecție din nisip, avand grosimea de 10 cm; 

o Strat de drenaj din pietriș spălat de râu 16/32 mm, având grosimea de 0,50 m și 

un coeficient de impermeabilitate k de peste 10-3 m/s. 

 Levigatul va fi colectat prin sistemul de colectare (conducte, cămine, stații de pompare), 

stocat într-un rezervor și tratat într-o stație de epurare cu osmoză inversă.  

Concentratul recirculat în corpul depozitului prin pompare. 

Permeatul va fi evacuat în cursul de apă din apropiere (pârâul Dăneț). 

Gazul de depozit va fi colectat prin intermediul puțurilor de colectare și ars în mod 

controlat. 

Ca și tehnologie de depozitare, prima celula va fi formata din 2 sub-celule, astfel pentru a 

se asigura separarea fluxurilor de apă curată/apă murdară (levigat) este necesar ca descărcarea 

deșeurilor în prima etapă să se facă în sub-celula din aval. La început, descărcarea se va face, 

fără preluarea deșeului de către buldozer și respectiv fără compactare, până ce se va crea un pat 

de circulație care să permită intrarea acestor utilaje în incinta sub-celulei 1. Este interzis ca 

utilajele de nivelare și compacatare să circule direct pe căptușeala sau stratul drenant al 

depozitului. Stratul minim de deșeuri pe care pot circula aceste utilaje este de 2,0 m, după 

compactare. 

Deșeurile descărcate și compactate se acoperă periodic, în funcție de condițiile de 

operare și de prevederile autorizației de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a 

deșeurilor ușoare și apariția insectelor și păsărilor. 

Depozitul dispune de infrastructura necesară bunei funcționări, care constă în: 

► Împrejmuire și poarta de acces; 

► Platforma electronică de cântărire auto și cabina; 

► Zona de prelevare probe; 

► Clădire administrativă; 

► Clădire întreținere/garaj auto cu atelier  mecanic; 

► Parcare deschisă pentru personal și vizatotori; 

► Sistem de spălare roți; 

► Drumuri interne; 

Anul 2017 

(tone/an) 

Anul 2018 

(tone/an) 

Anul 2019 

(tone/an) 

Anul 2020 

(tone/an) 

Anul 2021 

(tone/an) 

81377 81864 82360 82846 83342 
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► Platforme tehnologice; 

► Canale de gardă și rigole pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice, inclusiv 

construcțiile hidrotehnice aferente; 

► Zona de protecție împotriva incendiilor; 

► Zone verzi. 

 

2. Stația de tratare mecano-biologică Galda de Jos 

Pe amplasamentul de la Galda de Jos a fost construită și o stație de tratare mecano-

biologică ce va trata deșeurile, anterior depozitării, în vederea reducerii conținutului de materie 

biodegradabilă. 

În cadrul instalației de tratare mecano-biologică (cu o capacitate de 85566 tone/an) vor fi 

tratate deșeurile biodegradabile colectate împreună cu deșeurile reziduale de la utilizatorii casnici 

și non-casnici (deșeurile asimilabile), deșeurile din parcuri și grădini, și un procent de 10% din 

deșeurile stradale colectate. 

Parametrii tehnici care au fost folosiți la proiectarea instalației de tratare mecano-

biologică sunt: 

  ► Capacitate (deșeu la intrare):  85566 tone/an  

  ► Zile lucrătoare într-un an:          312 

  ► Număr schimburi de lucru/zi:  2 

  ► Timp de lucru pe schimb:   8 ore 

Analiza de opțiuni realizată în cadrul Studiului de fezabilitate a arătat că opțiunea aleasă 

de tratare a deșeurilor reziduale (care sunt colectate împreună cu deșeurile biodegradabile) este 

cea în cadrul unei stații simple de tratare mecano-biologică, amplasată în vecinătatea depozitului 

conform de deșeuri și a stației de sortare. 

Deșeurile reziduale (colectate împreună cu deșeurile biodegradabile) din zona 1, precum 

și cele care provin de la stațiile de transfer din zonele 2, 3 și 4 vor fi tratate într-o stație simplă de 

tratare mecano-biologică având ca rezultat final un produs inertizat din punct de vedere biologic. 

Tratarea biologică se va realiza printr-un proces aerob în celule de tratare modulare. 

Deșeurile care ajung în stație sunt cântărite și apoi sunt introduse într-un tocător cu 

ajutorul unui încărcător frontal (după îndepărtarea eventualelor deșeuri periculoase și 

voluminoase) în vederea tocării. După tocarea și separarea metalelor feroase, deșeurile sunt 

cernute cu ajutorul unei site.  

Fracția care rămâne pe sită va fi trimisă direct la depozitul conform, iar fracția cernută (cu 

dimensiuni mai mici de 60 mm) este transportată în zona de tratare biologică. 

În vederea optimizării procesului de tratare biologică, dacă este nevoie, se pot adăuga 

materiale structurale. În zona de tratare biologică deșeurile se depozitează în celulele de tratare, 

în grămezi, folosind încărcătorul frontal. 

Tehnologia de tratare biologică are drept scop descompunerea prin procese aerobe a 

materiei organice din deșeuri (în prezența aerului și a umidității). Astfel, deșeurile sunt puse în 

grămezi în celulele de tratare – grămezile sunt acoperite cu o membrană semipermeabilă (în 

vederea păstrării umidității și a împiedica generarea de mirosuri neplăcute) și este insuflat aer (cu 

ajutorul unui ventilator). 

În vederea descompunerii materiei organice, deșeurile sunt ținute în zona de tratare 

biologică pentru o perioadă de 21 zile.  La sfârșitul acestei perioade deșeul stabilizat este scos cu 

ajutorul încărcătorului frontal și sortat cu ajutorul unei site. Fracția care rămâne pe sită este 

trimisă direct la depozitul conform (poate resturi de plastic, materii greu biodegradabile etc.), iar 

fracția de sub sită este transportată în zona de maturare.  

Maturarea are rolul de a asigura definitivarea proceselor biologice și stabilizarea 

deșeurilor tratate și durează 15 zile. La sfârșitul acestei perioade este de așteptat ca deșeurile să 

nu mai prezinte mirosuri neplăcute și să poată fi utilizate drept material de umplutură (acoperire) 

pentru depozitul conform. 

Stația TMB dispune de infrastructura necesară bunei funcționări, care constă în: 

► Clădire (șopron) Primire TMB – reprezintă zona de recepție a deșeurilor; 

► Clădire (hala) pentru tratare mecanica – TMB - În această clădire se va realiza 

faza de tratare mecanică; 

► Biofiltru – asigură ventilarea la hala de tratare mecanică; 
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► Celule tratare biologică - În total se vor realiza 18 celule, împărțite în 2 grupuri: 

Grupul 1 cu 10 celule și Grupul 2 cu 8 celule. În aceste celule se va realiza faza de tratare 

biologică; 

► Bazin recirculare levigat; 

► Clădire (șopron) pentru rafinare și maturare - În această clădire se va realiza faza 

de tratare și maturare. 

Conform manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea stației de 

tratare mecano-biologică este urmatorul: 

Personal Numar 

Inginer șef – Stație SS + MBT – cel de la SS va deservi și MBT-ul 0 

Supervizor – stație MBT 1 

Șoferi/personal manipulare 4 

Muncitori calificați – operator  2 

Paznici – aferent MBT 1 

TOTAL 8 

 

3. Stația de sortare Galda de Jos 

Stația de sortare a deșeurilor de la Galda de Jos, cu o capacitate avizată de 42213 tone/an, 

va asigura sortarea deșeurilor de hârtie/carton și a deșeurilor de plastic și metal colectate separat 

de pe întreg teritoriul județului Alba, din care se estimează că 23945 tone/an vor fi deșeuri 

reciclabile (ce vor fi valorificate) și 18268 tone/an deșeuri reziduale (eliminate la depozitul 

conform de pe amplasament). 

Materialele reciclabile rezultate vor fi valorificate la operatorii economici de profil, iar 

reziduurile de la sortare vor fi eliminate la depozitul conform, aflat în vecinătate. 

Stația de sortare de la Galda de Jos se va construi pe același amplasament cu depozitul 

conform și instalația de tratare mecano-biologică, pe o suprafață de 6300 mp. 

Parametrii tehnici care au fost folosiți la proiectarea stației de sortare sunt: 

   ► Capacitate (deșeu la intrare):   42213 t/an   

   ► Zile lucrătoare într-un an:    312 

   ► Număr schimburi de lucru/zi:   2. 

Conform SF aprobat sistemul de colectare separată propus, este pe 2 fracții – umed 

(deșeurile reciclabile) și uscat (deșeurile biodegradabile împreună cu deșeurile reziduale). 

Investițiile, inclusiv stația de sortare, au fost proiectate pornind de la această ipoteză privind 

colectarea separată. 

În urma apariției ultimelor prevederi legislative (Legea nr. 211/2011) este obligatorie 

colectarea separată a deșeurilor reciclabile, cel puțin a următoarelor fracții – hârtie și carton; 

plastic și metal; sticlă. Astfel, sistemul de colectare separată propus în SF a fost revizuit în 

procesul de fazare a Proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Alba prin 

revizuirea Aplicației de finanțare, pentru a fi în conformitate cu legislația aplicabilă. 

În urma modificării sistemului de colectare separată, deșeurile reciclabile vor intra în 

stația de sortare colectate separat pe 3 fracții astfel: 1 fracție – hârtie și carton, 1 fracție – plastic 

și metal, 1 fracție – sticlă. Deșeurile de sticlă vor fi doar stocate temporar pe amplasamentul 

instalației, urmând a fi preluate de către reciclatorii din domeniu. Aceasta reprezintă o modificare 

față de situația proiectată în SF aprobat, deșeurile reciclabile care intrau în stația de sortare erau 

colectate separat într-o singură fracție (fracția ucată). 

Vehiculele încărcate cu deșeurile reciclabile (autogunoiere și mașini de transfer) vor intra 

stația de sortare, vor fi cântărite și vor fi dirijate spre hala de sortare. Deșeurile reciclabile vor fi 

descărcate în hala de recepție, de unde, cu ajutorul încărcătorului frontal, vor fi manevrate în 

pâlnia de alimentare a benzii transportoare.  De aici sunt transportate spre zonele de sortare 

manuală  unde operatorii de sortare vor sorta deșeurile pe fracțiile stabilite. 

Sortarea manuală se va efectua într-o incintă închisă ce permite controlul calității aerului, 

precum și condițiile de încălzire necesare pentru desfășurarea activităților în condiții de sănătate 

și siguranță. 

S-au avut în vedere doisprezece secțiuni de separare, cîte una pentru fiecare fracție de 

deșeu sortată. Fiecare secțiune va avea două orificii la nivelul superior pentru recepționarea 

materialelor. Fiecare orificiu de recepție materiale va putea fi folosit de cel mult doi muncitori. 
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Astfel, fiecare secțiune poate fi folosită de până la patru persoane ce sortează manual. Personalul 

de pe fiecare secțiune va fi responsabil de colectarea unui tip de fracție și de aruncarea acestuia 

prin orificiu în zona de depozitare temporară de la nivelul inferior.  

Zona aflată sub liniile de sortare va fi folosită drept zona de depozitare temporară a 

deșeurilor sortate. Deșeurile depozitate temporar, după umplerea boxelor, vor fi manevrate cu 

ajutorul încărcătorului frontal către transportoarele cu lanț și mai departe spre presele de balotare.  

La capătul benzilor de sortare deșeurile rămase pe bandă trec printr-un separator 

magnetic pentru colectarea deșeurilor feroase, iar deșeurile reziduale (nereciclabile) rămase pe 

bandă, vor fi descărcate la capătul acestora într-un container în vederea transportării la depozitul 

conform. 

Materialele balotate rezultate de la presă sunt stocate temporar într-o zonă special 

amenajată în hala de stocare, după care aceste materiale, în funcție de natura lor, vor fi 

valorificate către diverși beneficiari. 

Clădirea Staței de sortare cuprinde:  

► Zona de recepție;  

► Zona de sortare;  

► Zona colectare sticlă;  

► Zona de balotare;  

► Zona de depozitare (șopron depozitare);  

► Camera de comandă - Administrativă;  

► Zona de recreere și luat masa;  

► Vestiare și grupuri sanitare cu dușuri pentru femei și bărbați;  

► Echipamente de sortare și balotare 

Fluxul colectat separat va fi compus din următoarele fracţii principale: 

► hârtie/carton, 

► plastic , 

► sticlă (Fracțiile de sticlă vor fi colectate în containere speciale și vor fi reciclate așa 

cum sunt, fără vreun proces suplimentar, însă  sunt prevazute spaţii în staţia de sortare şi pentru 

sticlă, în cazul în care se doreşte sortarea sticlei pe fracţii (albă sau colorată)), 

► metale (feroase, neferoase)  

► materiale nereciclabile. 

Conform Manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea staţiei de 

sortare este următorul: 

 

 

 

 

4. Stația de transfer Tărtăria 

În cadrul Studiului de fezabilitate aprobat, stațiile de transfer au fost proiectate luând în 

considerare sistemul de colectare separată pe 2 fracții, care nu mai este în conformitate cu 

prevederile legale. După implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Alba 

va trebui ca stațiile de transfer să asigure transferul a 4 fluxuri de deșeuri colectate separat. 

Stația de transfer a deșeurilor Tărtăria, cu o capacitate de 33044 tone/an, va asigura 

transferul deșeurilor colectate separat din localitățile care fac parte din zona 2.  

Deșeurile reciclabile vor fi transferate către stația de sortare de la Galda de Jos, iar 

deșeurile biodegradabile colectate împreună cu deșeurile reziduale vor fi transferate tot către 

amplasamentul de la Galda de Jos, la staţia de tratare mecano-biologică, respectiv la depozit.   

CMID Galda de Jos se află la o distanță de circa 92 km față de stația de transfer de la 

Tărtăria. 

Personal Numar 

Inginer şef – Staţie SS + MBT 1 

Supervizor – staţie SS 1 

Tehnician – electro - mecanic 2 

Şoferi/personal manipulare 2 

Muncitori calificaţi – operator presă 2 

Muncitori necalificaţi 42 

Paznici – aferent SS 1 

TOTAL 51 
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Amplasamentul stației de transfer este situat în partea dreaptă a drumului DJ 705E cu 

acces dintr-un drum de exploatare agricol. Din punct de vedere geografic amplasamentul este 

localizat în nordul satului Tărtăria, având coordonatele: longitudine 45° 56′ 31″ Nord, latitudine 

23° 25′ 0″ Est. 

Parametrii tehnici care au fost utilizați la proiectarea Stației de transfer de la Tărtăria 

sunt: 

► Capacitate (deșeu la intrare):   33.044 t/an 

► Containere utilizate:    8 buc. prescontainere de 24 mc 

► Zile lucratoare intr-un an:    312 

Tipul de staţie de transfer selectată este staţia de transfer cu descărcare directă şi 

compactare mobilă. Deşeurile sunt descărcate, printr-o pâlnie metalică, direct în dispozitivele de 

compactare mobile (prescontainere) utilizate pentru transportul la CMID Galda de Jos. Din acest 

motiv, staţia este structurată ca o zonă pe două nivele. După ce dispozitivul de compactare a fost 

umplut, autocamionul este încărcat cu presa container, prin intermediul unui mecanism de 

ridicare cu cârlig, şi este transportat la CMID Galda de Jos. Un alt dispozitiv de compactare 

mobil gol, este aşezat sub banda rulantă de descărcare, iar vehiculele de colectare pot începe 

descărcarea deşeurilor colectate. Conform manualului de exploatare, personalul (minim) necesar 

pentru operarea statiei de transfer Tartaria este următorul: 

Personal Numar 

Şef staţie/cantaragiu 1 

Şofer utilaj de transport 2 

Personal pază 2 

Total 5 

 

5. Stația de transfer Blaj 

Stația de transfer a deșeurilor Blaj, cu o capacitate de 15000 tone/an, va asigura transferul 

deșeurilor colectate separat din localitățile care fac parte din zona 4 Blaj. 

Deșeurile reciclabile vor fi transferate către stația de sortare de la Galda de Jos, iar 

deșeurile biodegradabile colectate împreună cu deșeurile reziduale vor fi transferate tot către 

amplasamentul de la Galda de Jos, la instalația de tratare mecano-biologică, respectiv la depozit. 

CMID Galda de Jos se află la o distanță de circa 72 km față de stația de transfer de la Blaj. 

Amplasamentul stației de transfer este situat la ieșirea dinspre nordul municipiului Blaj 

pe partea dreaptă a DJ107 la 1,8 km de Blaj înspre comuna Sîncel, având coordonatele: 

longitudine 46° 10′ 31″ Nord, latitudine 23° 54′ 52″ Est.  

Suprafața totală alocată construirii stației de transfer este de  6356 mp. 

Parametrii tehnici care au fost utilizați la proiectarea Stației de transfer de la Blaj sunt: 

► Capacitate (deșeu la intrare):  15000 t/an 

► Containere utilizate:   4 buc. prescontainere de 24 mc 

► Zile lucratoare într-un an:   312 

Tipul de staţie de transfer selectată este staţia de transfer cu descărcare directă şi 

compactare mobilă. Deşeurile sunt descărcate, printr-o pâlnie metalică, direct în dispozitivele de 

compactare mobile (prescontainere) utilizate pentru transportul la centrul de depozitare. Din 

acest motiv, staţia este structurată ca o zonă pe două nivele. După ce dispozitivul de compactare 

a fost umplut, autocamionul este încărcat cu presa container, prin intermediul unui mecanism de 

ridicare cu cârlig, şi este transportat la depozitul de deşeuri. Un alt dispozitiv de compactare 

mobil gol, este aşezat sub banda rulantă de descărcare, iar vehiculele de colectare pot începe 

descărcarea deşeurilor colectate. 

Conform manualului de exploatare, personalul (minim) necesar pentru operarea staţiei de 

transfer Blaj este următorul: 

Personal Numar 

Şef stație/cantaragiu 1 

Şofer utilaj de transport 1 

Personal pază 2 

Total 4 
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6. Containerele pentru stocarea temporară a fluxurilor speciale de deşeuri: 

Pe amplasamentul de la Galda de Jos a fost amenejat un centru (platformă betonată) 

pentru colectarea fluxurilor speciale de deșeuri. Pe această platformă vor fi amplasate 

următoarele containere: 

► deșeuri periculoase (containere de 6 mc) – 7 buc.; 

► DEEE (containere de 30 mc) – 5 buc.; 

► deșeuri voluminoase (containere de 15 mc) – 13 buc. 

Pe amplasamentul stației de transfer Tărtăria a fost amenejat un centru (platformă 

betonată) pentru colectare fluxurilor speciale de deșeuri. Pe această platformă vor fi amplasate 

următoarele containere: 

► deșeuri periculoase (containere de 6 mc) – 3 buc.; 

► DEEE (containere de 30 mc) – 2 buc.; 

► deșeuri voluminoase (containere de 15 mc) – 5 buc. 

Pe amplasamentul stației de transfer Blaj a fost amenejat un centru (platformă 

betonată) pentru colectare fluxurilor speciale de deșeuri. Pe această platformă vor fi amplasate 

următoarele containere: 

► deșeuri periculoase (containere de 6 mc) – 3 buc.; 

► DEEE (containere de 30 mc) – 2 buc.; 

► deșeuri voluminoase (containere de 15 mc) – 5 buc. 

 

4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A CONCESIUNII 

 

O analiză financiară și economică detaliată a fost efectuată în cererea adresată Uniunii 

Europene în scopul obținerii cofinanțării FEDR pentru Proiectul „Sistem Integrat de 

Managment al Deșeurilor în Județul Alba” și a avut mai multe scopuri distincte. Unul dintre 

acestea este să se asigure că proiectul propus este sustenabil financiar pe termen lung și că este 

rentabil din punct de vedere economico-social, în sensul că beneficiile economico-sociale sunt 

mai mari decât costurile, dacă se obțin fondurile Uniunii Europene pentru care s-a aplicat și 

dacă taxele care se vor percepe producătorilor de deșeuri vor fi suportabile de către aceștia. 

 

4.1. Costurile previzionate pe durata de viață a contractului 

 

 4.1.1. Costuri de operare și întreținere 

În cadrul Studiului de fezabilitate al Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor Alba, subcap. 9.5 „Costuri de funcţionare” au fost estimate costuri de funcţionare şi 

întreţinere pentru fiecare activitate ce va fi desfăşurată în cadrul noului sistem.  

Totodată, conform contractelor de lucrări care au avut ca obiect construirea staţiilor de 

transfer deşeuri Tărăaria şi Blaj şi respectiv construirea CMID Galda de Jos, antreprenorii au 

estimat şi garantat pe perioada de notificare a defectelor, următoarele costuri de operare: 

 Cheltuieli de exploatare staţii de transfer Blaj și Tartaria conform OPEX 

antreprenor  

 DENUMIRE Total anual RON 

1 Total consumabile 782982,00 

 Total energie electrică 11289,00 

 Costuri apă potabilă şi apă tehnologică 17946,00 

 Cost pentru alte consumabile 741319,00 

 Costuri de evacuare a rezidurilor lichide 12428,00 

2 Personal 202044,00 

3 Monitorizare 500,00 

 Cheltuieli de exploatare pe an 985526,00 

 Cantitatea estimată pe an (tone) 48044,00 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat 

(lei/tonă) 

20,51 

 În aceste costuri au fost incluse şi costurile de transport deşeuri de la staţiile de transfer la 

CMID Galda de Jos. 
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 Cheltuieli de exploatare staţia de sortare conform OPEX antreprenor 

 DENUMIRE Total annual RON 

1 Total consumabile 1657776,00 

 Total energie electrică 101519,00 

 Costuri apă  639,00 

 Costuri motorină 95519,00 

 Cost pentru alte consumabile 168076,00 

 Costuri de exploatare a stației de epurare a 

apelor uzate 

29364,00 

 Costuri de eliminare a reziduurilor solide 1262659,00 

2 Personal 952557,00 

3 Monitorizare 3413 

 Cheltuieli de exploatare pe an 2613746,00 

 Cantitatea estimată pe an (tone) 42213 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat 

(lei/tonă) 

61,92 

 

 Cheltuieli de exploatare TMB conform OPEX antreprenor  

 DENUMIRE Total annual RON 

1 Total consumabile 4150728,00 

 Total energie electrică 407639,00 

 Costuri apă  319,00 

 Costuri motorină 240900,00 

 Cost pentru alte consumabile 356216,00 

 Costuri de exploatare a stației de epurare a 

apelor uzate 

15667,00 

 Costuri de eliminare a reziduurilor solide 3129987,00 

2 Personal 175421,00 

3 Monitorizare 8736,00 

 Cheltuieli de exploatare pe an 4334885,00 

 Cantitatea estimată pe an (tone) 85566,00 

 Costuri specifice pe tona deșeu intrat 

(lei/tonă) 

50,66 

Având în vedere faptul că au existat diferenţe între costurile estimate iniţial în cadrul 

studiului de fezabilitate şi costurile estimate ulterior de către antreprenori pentru anumite 

activităţi, în scopul asigurării funcţionării noului sistem au fost actualizate costurile rezultând 

următoarele costuri unitare de functionare: 

 Tabel - Costuri unitare de funcționare actualizate 

Activitate Sistem de 

Management 

Integrat al 

Deşeurilor Alba 

Valoare 

unitară 

actualizată 

(lei/tonă) 

Valoare unitară studiu de 

fezabilitate 

(lei/tonă) 

Valoare unitară 

antreprenor 

(lei/tonă) 

Colectare şi transport 76,00 76 lei  

(16,84 Euro/tonă) 

- 

Transfer 20,51 10 lei 

(2,16 Euro/tonă fără costuri de 

transport) 

20,51 

(inclusiv costuri de 

transport) 

Sortare  61,92 75 lei 

(16,59 Euro/tonă) 

61,92 

Tratare mecano-

biologică 

50,66 29 lei 

(6,49 Euro/tonă) 

50,66 

Depozitare 16,00 16 lei (3,58 Euro/tonă) - 

    Având în vedere cele prezentate, cheltuielile de exploatare pentru fiecare 

activitate/componentă a Sistemului de Management Iintegrat al Deşeurilor Alba au rezultat prin 
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înmulţirea cantităţii de deşeu procesat în cadrul fiecărei activităţi şi costul unitar de exploatare 

actualizat conform tabelului anterior.  

 Valoarea acestor costuri este prezentată în ANEXA 12 - BUGETUL CONTRACTULUI 

DE OPERARE INSTALAŢII GESTIONARE DEŞEURI PENTRU PERIOADA 2017-2018 

 În ceea ce priveşte costurile pentru stocarea şi eliminarea fluxurilor speciale de deşeuri 

pentu acestea nu au fost luate în calcul venituri şi cheltuieli în bugetul contractului din 

următoarele considerente: 

 ► Modalitatea de tarifare a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale va fi 

următoarea:  

 Costurile pentru organizarea şi desfăşurarea campaniilor de colectare vor fi 

recuperate de către Operatorul CT prin tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor; 

 Operatorul TTPD va recupera costurile de stocare şi eliminare de la Operatorul CT 

ca urmare a posibilităţii acestuia de recuperare prin tariful de colectare a costurilor pentru 

organizarea şi desfăşurarea campaniilor de colectare. 

 ► Modalitatea de tarifare a deşeurilor voluminoase va fi următoarea:  

 Costurile pentru organizarea şi desfăşurarea campaniilor de colectare vor fi 

recuperate de către Operatorul CT prin tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor; 

 Operatorul TTPD va recupera costurile de stocare şi eliminare de la Operatorul CT 

ca urmare a posibilităţii acestuia de recuperare prin tariful de colectare a costurilor pentru 

organizarea şi desfăşurarea campaniilor de colectare. 

 ►Modalitatea de tarifare a  DEEE-urilor va fi următoarea:  

 Pentru colectarea DEEE-urilor există operatori autorizaţi în acest scop, iar 

probabilitatea ca Operatorul TTPD să aibă costuri cu eliminarea acestora este redusă deoarece 

locaţiile acestora sunt mai accesibile populaţiei decât amplasamentele instalaţiilor noi din cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Alba. Totodată, faptul că unii furnizori aplică 

un sistem de reducere a costurilor de achiziţie a unui echipament electronic sau electrocasnic nou 

ca urmare a predării unui echipament vechi, reduce interesul populaţiei de a preda aceste 

echipamente gratuit la staţiile de transfer Tărtăria şi Blaj, sau la CMID Galda de Jos.  

 ► Modalitatea de tarifare a  deşeurilor din construcţii şi demolări va fi următoarea:  

  Operatorul CT are obligaţia de a identifica metode de valorificare a deşeurilor care 

să permită atingerea până în anul 2020 a ţintei impuse de legislaţia natională (art. 17 alin. 2 lit. b 

din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor), inclusiv prin amenajarea unui punct de lucru 

pentru tratarea acestor deseuri. 

  Pentru deşeurile care nu pot fi valorificate eliminarea se face la depozitul conform 

de deşeuri de la Galda de Jos pentru care Operatorul CT va suporta costurile de depozitare. 

 

4.1.2. Costuri de investiții 

Costurile de investiţie, aferente contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesiune 

a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”,  au survenit ca urmare a identificarii, de 

către consultantul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Alba, a unor 

probleme tehnice la instalaţiile existente care vor fi integrate în Sistemul de Management 

Integrat al Deşeurilor Alba. 

Aceste costuri  sunt reprezentate de: 

- 140000 lei fără TVA pentru achiziţia unui cântar la Staţia de transfer deşeuri Abrud; 

- 10000 lei fără TVA pentru achiziţia unui separator magnetic la Staţia de sortare deşeuri 

Aiud; 

- 150000 lei fără TVA pentru achiziţia unui cântar şi a unui separator magnetic la Staţia de 

sortare deşeuri Baia de Arieş. 

Pentru calculul costurilor sus-prezentate au fost luate în considerare costurile unitare ale 

unor echipamente similare achiziţionate prin contractele de lucrări aferente realizării investiţiilor 

noi. 

În ceea ce priveşte instalaţiile noi consultantul iniţial a prevăzut costuri de reinvestiţii 

raportat la durata de viaţă a echipamentelor şi utilajelor aferente instalaţiilor de transfer, sortare 

şi compostare, respectiv după o perioadă de 12 ani de la intrarea în funcţiune, motiv pentru care 
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în perioada de implementare a prezentului contract, respectiv pentru perioada 2017-2021 nu au 

fost incluse costuri de reinvestiţii. 

 

 4.1.3. Cota de dezvoltare 

Având în vedere prevederile art. 6 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor 

aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007, autorităţile administraţiei publice locale, 

în cazul de faţă Consiliul Judeţean Alba, va stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare.  

În acest sens necesitatea includerii Cotei de dezvoltare la nivelul tarifului are la bază 

prevederile Normelor aprobate prin O.U.G. nr. 198/2005 potrivit cărora este obligatorie 

constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi 

dezvoltarea investiţiilor realizate prin aceste proiecte, precum şi pentru asigurarea fondurilor 

necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte. 

Totodată Contractul de asociere prevede în art. 16 alin. 6 faptul că: „Consiliul Județean 

Alba va percepe o redevență de la operatorul TTDP care va include: 

a.) Recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea proiectului;” 

Prin urmare, Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fondul IID) trebuie 

constituit pentru recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea Proiectului. În acest sens art. 

4 alin. 1 din Norme prevăd că „operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează 

proiecte cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca, de la 

semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la 

art. 3 alin. 1 din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga 

perioadă de viaţă a investiţiei”. 

 

 Cheltuielile aferente implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor Alba în cadrul celor două etape de finanţare defalcate pe surse de finanţare sunt 

următoarele: 

Tabel 1 -  Valoarea totală a Proiectului pe surse de finantare 

Etapa I „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Alba” 

            -LEI- 

Valoarea 

totală  a 

Proiectului 

fără TVA 

Valoarea 

eligibilă a 

Proiectului 

conform 

POS Mediu 

 

Din care: Valoarea  

proiectului 

alta decât 

cea 

eligibilă 

conform 

POS 

Mediu, fără 

TVA 

TVA din care: 

Valoarea 

TVA 

aferentă 

valorii 

eligibile a 

Proiectului 

conform 

POS Mediu 

Valoare TVA 

aferentă altei 

valori decât 

cea eligibilă 

conform POS  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din  

FEDR 

şi buget de stat 

Contribuţia 

Beneficiarului din 

bugetul local 

1 = 2 + 7 2 = 3 +5 3 4=3/2 5 6=5/2 7 8 9 

78455212,94 70719984,34 69305584,65 98% 1414399,69 2% 7735228,60 16972796,24 306332,94 

 

Tabel 2 -  Valoarea totală a Proiectului pe surse de finantare 

Etapa II „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Alba” 

-LEI- 

Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală 

eligibilă 

 

Valoarea 

veniturilor 

nete generate 

Valoarea 

necesară de 

finanţare 

Valoarea  

eligibilă 

nerambursabil

ă din 

FEDR/FC/FS

E 

Valoarea  

eligibilă 

nerambursabi

lă din bugetul 

naţional 

Valoarea co-

finanţării 

eligibile a 

Beeneficiaru

lui 

Valoare 

neeligibilă 

inclusiv 

TVA 

 

(lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) % (lei) % (lei) 

99689831 75124933 6197807 8,25 68927126 91,75 58588057 85 8960526 13 1378543 2 24.564898 
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Faţă de cele prezentate se poate deduce faptul că valoarea cotei de dezvoltare va trebui 

să acopere Contribuția beneficiarului în valoare de 9455961,23 lei aferentă Etapei I și în valoare 

de 32141248 lei aferentă Etapei II, rezultând o valoare totală a cotei de dezvoltare de 

41597209,23 lei. 

Având în vedere faptul că durata de exploatare - viaţă luată în calcul în cadrul 

studiului de fezabilitate este de 21 de ani, rezultă o cotă de dezvoltare anuală de 1980819,48 

lei/an. 

Întrucât pentru Contribuţia beneficiarului au fost luate în calcul atât costuri finale 

cât şi costuri estimate se consideră necesară o cotă de dezvoltare de 1500000 lei/an, 

reprezentand 375000 lei/trimestru. 

Pentru asigurarea unui flux de numerar aferent cotei de dezvoltare care se va încasa 

trimestrial se vor avea în vedere termenele dintre prestarea serviciului, facturarea serviciului și 

încasarea acestuia. 

Referitor la modalitatea de utilizare a Fondului IID, aceasta are la bază prevederile art. 5 

din O.U.G. nr. 198/2005 text potrivit căruia „Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care 

beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul 

IID în următoarea ordine de priorităţi pentru:  

  a.) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, 

comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate 

cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene; 

  b.) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane 

şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-

teritorială, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

  b
1
.) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri 

aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanţării 

proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

  c.) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor 

corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea 

terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea 

altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a 

cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, 

precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului; 

  d.) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, 

inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în 

conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul 

specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare. 

  e.) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării 

activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu 

programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de 

operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare. 

  f.) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă. 

În situaţia în care valoarea totală a cotei de dezvoltare nu va fi utilizată integral pentru 

recuperarea cheltuielilor cu implementarea proiectului, restul va fi utilizat pentru dezvoltarea 

sistemului (de exemplu - construirea Celulei 2). 

 

 4.1.4. Fond pentru închiderea Depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post-

închidere  - Celula 1 din cadrul CMID Galda de Jos 

Obligativitatea constituirii acestui fond de catre operatorul depozitului este reglementată 

prin art. 12 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, text potrivit căruia: 

 „alin. 1 Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi 

urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi 

urmărirea acestuia postînchidere. 

   alin. 2 Fondul prevăzut la alin. 1 se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la 
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o bancă comercială, cu excepţia cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituţie 

publică şi fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică 

în a cărei rază acesta îşi are sediul fiscal. Dobânda obţinută constituie sursă suplimentară de 

alimentare a fondului. 

   alin. 3 Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru 

închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a 

acestei sume, astfel: 

   a.) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în 

funcţiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor pentru terţa persoană;” 

 Valoarea totală a acestui fond a fost estimată luând în calcul costurile unitare practicate 

pentru închiderea Depozitului neconform de deșeuri al municipiului Alba Iulia, precum și 

costurile estimate pentru urmărirea post-închidere a acestuia.  

 

 Astfel, a rezultat o valoare totală necesară de 5000000 lei pentru constituirea 

Fondului pentru închidere și urmărirea postînchidere a Celulei I, repartizată anual în 

bugetul contractului în valoare totală de 1000000 lei/an.  

 

 4.1.5. Redevența pentru concesiunea terenului aferent CMID Galda de Jos  
 Redevența reprezintă suma datorată pentru terenul pe care Comuna Galda de Jos l-a dat 

în administrare Județului Alba prin Consiliul Județean Alba în scopul realizării obiectivului de 

investiții CMID Galda de Jos. 

  În acest sens, îin urma solicitărilor adresate Consiliul Județean Alba în cadrul mai 

multor întâlniri dintre consilierii locali și conducerea Consiliului Județean Alba, aceștia din 

urmă și-au exprimat acordul pentru perceperea unei redevențe operatorului CMID Galda de Jos 

care să fie restituită ulterior de către Consiliul Județean Alba, Consiliului Local al Comunei 

Galda de Jos. 

 Constituirea dreptului de administrare a fost o condiție pentru accesarea finanțării 

nerambusabile, fiind constituit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos nr. 

29/2009, în scopul amplasării obiectivului de investiții „Centrul de management integrat al 

deșeurilor în județul Alba” din cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor  în Județul Alba”, ce a reprezentat parte componentă a documentelor suport ale 

Aplicației de finanțare. 

 Terenul pentru care a fost constituit dreptul de administrare este în suprafață totală de 

25 ha și este identificat în CF nr. 70275 Galda de Jos, nr. top/cad 70275, proprietate publică a 

comunei Galda de Jos.  

 Conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte 

de către autorităţile administraţiei publice locale. 

De asemenea, în art. 18 din O.G. nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, exista 

următoarea prevedere „pentru terenurile proprietate publică și privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale aflate în administrarea sau în folosința regiilor autonome, societăților 

comerciale, societăți și a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru 

agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren în condițiile art. 13”.  

 Potrivit prevederilor art. 13 din același act normativ „Impozitul pe teren se stabilește 

anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren, în mod diferențiat, în intravilanul localităților, pe 

ranguri de localități și zone, iar în extravilanul localităților, pe ranguri de localități și categorii 

de folosință a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 și, respectiv, anexei nr. 4.”  

 În conformitate cu prevederile art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Coul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare „pentru terenurile proprietate publică sau 

privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se 

stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 

administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul 

transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu 

persoana de drept public”. 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tiojq/ordonanta-nr-36-2002-privind-impozitele-si-taxele-locale?pidp=22545494&d=2017-04-02#p-22545494
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 Redevența pentru terenul aferent CMID Galda de Jos  se calculează astfel: 25000 

mp x 12 lei/mp = 300000 lei. 

 În concluzie, redevența propusă prin prezentul studiu de fundamentare este de 

300000 lei/an. 

 

 4.1.6. Taxa de depozitare 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în 

cadrul Anexei nr. 2 au fost instituite taxele ce vor fi încasate pentru deşeurile inerte şi 

nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 2017 şi începând 

cu anul 2018. 

 În acest sens, pornind de la cantitățile efectiv depozitate a rezultat o taxă de depozitare 

de 61 lei/tonă de deșeuri colectate, iar detalierea calcului este prezentata în ANEXA NR. 8 -

MODALITATEA DE CALCUL  A VALORII TAXEI DE DEPOZITARE AFERENTĂ 

CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI COLECTATE.  

 

4.2. Veniturile previzionate pe durata de viață a contractului 

 

 Veniturile generate pe întreaga durată a contractului sunt de 2 tipuri semnificative: 

 

 4.2.1. Venituri din taxe/tarife plătite de utilizatori 
 Taxele/tarifele au fost recalculate astfel încât să asigure o dezvoltare durabilă și 

sustenabilă din punct de vedere financiar al sistemului de gestionare a deșeurilor. 

 Plata serviciilor de salubrizare va fi percepută de la utilizatori în două forme: 

  Tarif – perceput de operatorul serviciului direct de la utilizator în baza unui contract; 

  Taxă – percepută de administrația publică locală de la utilizatorii din aria 

administrativă.  

 Indiferent de forma pe care o vor lua (tarif sau taxă), modalităţile stabilite de plată a 

serviciului a fost calculat  diferenţiat pe tipuri de deşeuri pentru colectarea şi depozitarea 

acestora, conform prevederilor art. 26 alin. 6 din Legea nr. 101/2006. Acelaşi articol, la alin. 5, 

prevede că, structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:  

a.) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 

b.) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare 

a serviciului de salubrizare;  

c.) să încurajeze investiţiile de capital;  

d.) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

 În ceea ce priveşte calculul tarifelor şi taxelor, Legea nr. 101/2006 nu prevede o 

metodologie precisă de calcul, stabilind doar necesitatea aplicării unui principiu al „tarifării 

echitabile”, corelate cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat (art. 3 lit. f)  şi cu gradul de 

suportabilitate al populaţiei. De asemenea, durata contractului de delegare este importantă 

în determinarea fezabilității economice a tarifului/taxei. 

 Astfel, „Tariful unitar” reprezintă valoarea ce rezultă în urma calculării tuturor 

costurilor contractului în limita de suportabilitate maximă permisă de 1,8% din venitul Decilei 1 

(gospodăriile cele mai sărace de la nivelul județului Alba). 

 La nivelul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba, tarifele unitare 

rezultate în urma analizei cost-beneficiu întocmite de Consultantul inițial au avut în vedere 

asigurarea sustenabilității financiare a noului sistem, precum și respectarea suportabilității la 

nivelul populației. 

 Întrucât au survenit modificări față de datele inițiale din Studiul de fezabilitate/Aplicația 

de finanțare cu privire la numărul populației rezultate în urma Rencesământului din anul 2011 au 

fost recalculate cantitățile de deșeuri conform principiilor din studiul de fezabilitate și au fost 

actualizate tarifele prin includerea taxei de depozitare reglementată prin O.U.G. nr. 196/2005 

privind fondul de mediu.  

 Totodata, în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile din punct de vedere financiar a 

sistemului de management integrat al deşeurilor, care urmează a fi implementat, s-a recalculat 

structura tarifului pentru fiecare activitate, iar varianta cea mai fezabilă este următoarea: 45% din 
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valoarea tarifului revine Operatorului CT și 55% din structura tarifului revine Operatorului 

TTPD.  

 Analiza comparativă este stabilită în ANEXA NR. 11 „ANALIZA COMPARATIVĂ A 

STRUCTURII TARIFULUI - OPERATOR DE COLECTARE-TRANSPORT DEȘEURI 

VERSUS OPERATOR INSTALAȚII DEȘEURI”.  

 În raport cu noua structură a tarifului costurile aferente pe fiecare activitate sunt 

următoarele: 

Tabel  - Tarife populație 

Lei/tonă 

Activitate Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Colectare și 

transport 

117,71 122,11 126,05 130,46 135,27 

Transfer 23,54 24,42 25,21 26,09 27,05 

Sortare 39,23 40,70 42,02 43,49 45,09 

TMB 54,93 56,98 58,82 60,89 63,12 

Depozitare 26,16 27,14 28,01 28,99 30,06 

Taxa 

depozitare 

61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 

Total 322,57 332,35 341,11 350,92 361,59 

 

Tabel  - Tarife agenți economici 

Lei/tonă 

Activitate Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Colectare și 

transport 

183,90 183,90 183,90 183,90 183,90 

Transfer 36,78 36,78 36,78 36,78 36,78 

Sortare 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 

TMB 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 

Depozitare 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 

Taxa 

depozitare 

61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 

Total 469,67 469,67 469,67 469,67 469,67 

 

 În ceea ce privește actualizarea tarifelor, s-a adaugat taxa de depozitare de 61 lei/tonă de 

deșeu colectat rezultând tarife actualizate. 

Tabel   Planul de evoluţie a tarifelor pentru judeţul Alba, actualizat 

Anul Tarif în lei/tonă, 

fără TVA 

Tarif în lei/persoană/lună 

(populaţie), inclusiv TVA 

Tarif pentru 

populaţie 

 

Tarif pentru agenţii 

economici 

Mediu urban 

 

Mediu rural 

2017 322,57 469,67 12,41 5,22 

2018 332,35 469,67 12,89 5,42 

2019 341,11 469,67 13,34 5,62 

2020 350,92 469,67 13,83 5,82 

2021 361,59 469,67 14,37 6,05 

 

 Tarifele propuse se încadrează în pragul de suportabilitate, nedepăşind  plafonul impus 

de 1,8% din venitul mediu net pe gospodărie (disponibil) din cea mai mică decilă a venitului 

(media ponderată la nivel județean, atât în gospodăriile urbane cât și în cele rurale). Prognoza 

venitului pe gospodărie din Aplicația de finanțate s-a calculat luând în considerare statisticile 

oficiale asupra venitului net (disponibil) al gospodăriilor populației din România și județul 

Alba pentru perioada 2006-2008, publicat de Institutul Național de Statisticî (INSEE).  
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 În prezent s-a avut în vedere documentul intitulat „Proiecția principalilor 

indicatori economico-sociali în PROFILUL TERITORIAL până în anul 2020” elaborat în 

luna martie 2017 de către Comisia Națională de Prognoză, iar pentru județul Alba au fost 

prognozate câștiguri salariale conform tabelului de mai jos. 

 

Tabel Prognoza câștigului salarial în județul Alba 

Câștig salarial 2017 2018 2019 2020 

Mediu brut 

lunar (lei/lună) 

2742 2994 3230 3456 

Mediu net 

lunar (lei/lună) 

1985 2168 2339 2503 

Sursa: 

http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_profil_teritorial_martie_2017.pdf 

 

 Având în vedere câștigul salarial mediu net de 1985 lei prognozat în anul 2017, 

prin aplicarea pragului de suportabilitate de 1,8%, rezultă un tarif maxim acceptabil de 

35,73 lei/persoană/lună, tarif care este de aproximativ 3 ori mult mai mare  decât tariful 

actualizat aferent anului 2017 în mediul urban. 

 

 4.2.2. Venituri din vânzarea reciclabilelor 
 Pentru valorificarea deșeurilor reciclabile s-a avut în vedere 75% din cantitățile de 

deșeuri reciclate cărora li s-a aplicat prețul mediu de 150 lei/tonă propus prin Aplicația de 

finanțare. 

4.3. Mecanismul financiar/Mecanismul de plată 

 

 În cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Alba și în 

conformitate cu prevederile Contractului de finanțare încheiat  între Autoritatea de Management 

pentru POS Mediu şi Beneficiarul Proiectului – Consiliul Județean Alba, se prevede 

implementarea sistemului mixt, veniturile necesare Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor fiind colectate prin intermediul tarifului pentru utilizatorii casnici din mediul urban 

și pentru utilizatorii non-casnici din mediul rural și urban și prin taxă pentru populația din 

mediul rural.   

 Conform schemei propuse în Aplicația de finanțare și documentul suport (figura de mai 

jos), operatorii de colectare vor colecta tarifele de la utilizatorii casnici din mediul rural și 

utilizatorii non-casnici și vor plăti operatorului CMID Galda de Jos și stațiilor de transfer. 

Autoritățile publice locale din mediul rural, din banii încasați în urma aplicării taxei speciale de 

salubrizare vor plăti operatorii de colectare, care mai departe vor plăti operatorul instalatiilor. 

 

Analiza mecanismului financiar 

 

http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_profil_teritorial_martie_2017.pdf
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  Flux financiar - un tarif de salubrizare, colectat de operatorul de colectare de la 

utilizatorii casnici din mediul urban, care va acoperi costurile pentru colectarea deşeurilor, 

transport la şi administrarea staţiilor de transfer, transferul deşeurilor la depozite, administrarea 

centrului de management al deșeurilor/depozitului  şi toate celelalte cerinţe financiare necesare 

pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de management al deşeurilor 

  Flux financiar - o taxă de salubrizare, colectată de administrația publică locală de la 

utilizatori casnici din mediul rural, care va acoperi costurile pentru colectarea deşeurilor, 

transport la şi administrarea staţiilor de transfer, transferul deşeurilor la depozite, administrarea 

centrului de management al deșeurilor/depozitului  şi toate celelalte cerinţe financiare necesare 

pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de management al deşeurilor 

  Flux financiar  – un tarif de salubrizare, colectat de operatorul de colectare de la 

utilizatorii non-casnici industriali, comerciali şi instituţionali (ICI), care va fi plătit ţinând cont de 

nivelul tarifului de salubrizare (tarif pe tona de deşeuri) şi cantitatea de deşeuri generate pe an 

  Flux financiar –  operatorii de colectare vor fi plătiţi de la bugetul local pentru 

populația din mediul rural cu o sumă repezentând costul activităților de colectare și transport 

corespunzător cantităților de deșeuri colectate și transportate pentru depozitare/tratare (sortare) 

  Flux financiar  – operatorii de instalații  vor fi plătiţi de către operatorul de colectare cu 

o sumă reprezantând costul activităților de operare/gestioanre a instalațiilor concesionate 

acestora 

 

5. CONCLUZII 

 

5.1. Fezabilitatea contractului de concesiune 

 

 Conform prevederilor legislative în vigoare, prin acest  studiu de fundamentare a deciziei 

de concesionare s-a urmărit să se demonstreze că: 

 ► proiectul este realizabil datorită analizei financiare favorabile; 

 ► proiectul răspunde cerinţelor si politicilor autorităţii contractante; 

 ► prin analiza repartiţiei riscurilor între părțile viitorului contract, singura posibilitate 

viabilă este varianta de atribuire printr-un contract de concesiune. Astfel, din cap. 2.5 reiese că 

autoritatea contractantă a constatat că o parte semnificativă a riscului de operare de natură 

economică, în legatură cu exploatarea serviciilor respective va fi transferată operatorului 

economic; 

 ► la momentul concesionării nu este necesară o contribuţie financiară din partea 

autorităţii contractante. 

 

 Față de aceste circumstanțe, se constată îndeplinirea condițiilor de desfășurare a 

procedurii de atribuire a contractului de delegare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în U.A.T. Județul Alba 

prin concesiune, conform prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile 

de lucrări şi concesiunile de servicii. Din analizarea repartiței riscurilor între concesionar și 

concedent, rezultă transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul 

economic. 
Pentru stabilirea duratei contractului de concesiune au fost luate în considerare 

circumstanțele delegării în raport cu prevederile art. 16 din Legea 100/2016 privind concesiunile 

de lucrări şi concesiunile de servicii.  Astfel, proiectul este viabil în condiţiile în care se optează 

pentru delegarea de gestiune, materializată prin încheierea unui contract de concesiune de 

servicii pe o perioada de 5 ani. 

 

5.2. Alternativele luate în calcul pentru realizarea proiectului  

(gestiunea directă/gestiunea delegată) 

 

 În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 1 din Legea 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice, „autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască 

asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. 
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Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de 

utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea 

acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 

furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din 

sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii”. 

 În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice, „modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se 

stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza 

unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării 

celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice”. 

 Astfel se face o comparaţie între realizarea proiectului în regim de achiziţie publică şi în 

regim de concesiune, după cum urmează: 

Comparație în 

funcție de: 

Gestiune directă Gestiune delegată 

1.Natura și starea 

serviciului 

Serviciile asigură transferul 

deșeurilor/reziduurilor la CMID 

Galda de Jos, sortarea deșeurilor 

reciclabile, compostarea deșeurilor 

biodegradabile și verzi, precum și 

eliminarea finală la depozitul 

conform, în condițiile legislației 

naționale și a reglementărilor Uniunii 

Europene 

Serviciile asigură transferul 

deșeurilor/reziduurilor la CMID 

Galda de Jos, sortarea deșeurilor 

reciclabile, compostarea deșeurilor 

biodegradabile și verzi, precum și 

eliminarea finală la depozitul 

conform, în condițiile legislației 

naționale și a reglementărilor Uniunii 

Europene 

2.Necesitatea 

asigurării celui 

mai bun raport 

preţ/calitate 

Poate fi asigurată datorită dotării 

tehnice de cea mai bună calitate  cu 

echipamente, instalații și vehicule noi 

Poate fi asigurată datorită dotării 

tehnice de cea mai bună calitate  cu 

echipamente, instalații și vehicule noi 

3.Interesele 

actuale şi de 

perspectivă ale 

unităţilor 

administrativ-

teritoriale 

Interesul U.A.T. Județul Alba înseamnă asigurarea unei durabilități a 

serviciului, gestionarea acestuia în cele mai bune condiții, precum și 

standardele tehnice de calitate la care trebuie prestat serviciul relaționat cu 

obiectul contractului 

Lipsa de personal calificat, 

experimentat 

Serviciile se pot realiza cu personal 

calificat, experimentat și cointeresat, 

care asigură metode de lucru 

performante 

4.Mărimea şi 

complexitatea 

sistemelor de 

utilităţi publice 

Sistemele de utilități publice se consideră a fi de complexitate deosebită, ceea 

ce determină servicii de operare de copmplexitate deosebită 

Lipsa de personal calificat, 

experimentat. 

Serviciile se pot realiza cu personal 

calificat, experimentat si cointeresat. 

 Din analiza comparativă a celor două opțiuni de gestiune (directă sau delegare) prin 

prisma factorilor enumerați în tabelul prezentat mai sus reiese faptul că, cea mai oportună alegere 

este gestiunea delegată, deoarece asigură realizarea serviciilor cu personal calificat, experimentat 

și cointeresat, care-și utilizează cel mai bine cunoştinţele, experienţa şi ideile inovatoare și de 

asemenea asigură metode de lucru performante, aspect ce determină asigurarea unei durabilități a 

serviciului, gestionarea acestuia în cele mai bune condiții și asigurarea unor standarde tehnice de 

calitate a serviciului prestat. 

 

5.3. Stabilirea procedurii optime pentru atribuirea contractului de delegare 

 

 Având în vedere următoarele prevederi legislative: 

  Art. 11 alin. 1 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile 

de servicii, prevede că “procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică 

concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau 

mai mare decât pragul valoric de 23227215 lei."  



 

71 

 

  Art. 11 alin. 2 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile 

de servicii, prevede că „concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este 

mai mică decât pragul valoric prevazut la alin. 1 se atribuie cu respectarea principiilor generale 

prevazute la art. 2 alin. 2 în condițiile și potrivit procedurilor reglementate prin normele 

metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi” în coroborare cu art. 73 alin. 1 din 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrari si concesiunile de servicii aprobate prin H.G. nr. 867/2016, care prevede că „în cazul 

prevăzut la art. 11 alin. 2 din lege, entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin 

aplicarea procedurilor simplificate, conform prezentului paragraf.” 

Determinarea procedurii de atribuire se va face prin raportarea valorii estimate a 

contractului la pragul instituit la art. 11 din Legea nr. 100/2016. Astfel, valoarea estimată 

determinată în prezentul studiu de fundamentare este de 118.508.765,46 lei fără TVA. 

În acest caz ne aflăm în situația prevăzută la art. 11 alin. 1 din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii. 
 Având în vedere prevederile art. 50 alin. 1 lit. a din Legea nr. 100/2016, „entitatea 

contractantă atribuie contractul de concesiune prin una dintre următoarele proceduri de atribuire: 

 a.) licitaţie deschisă; 

b.) dialog competitiv”. 

 Din prevederile legislative indicate mai sus, precum și din motive de ordin economic, 

financiar, social şi legate de protecţia mediului, considerăm ca procedura de atribuirea a 

contractului de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

municipale să fíe licitaţia deschisă, conform Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

5.4.  Condiții contractuale 

 

 Potrivit Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și 

servicii în România, contractul de concesiune, va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare 

la: 

 a.) părţile contractante; 

 b.) obiectul contractului; 

 c.) scopul contractului; 

 d.) drepturile și obligațiile părților; 

 e.) prețul contractului de concesiune; 

 f.) caietul de sarcini și oferta concesionarului; 

 g.) nivelul de performanță și calitate; 

 h.) verificarea îndeplinirii cerințelor de performanță și calitate; 

 i.) proceduri de soluționare a nerespectării criteriilor de performanță și calitate; 

 j.) alocarea riscurilor pe întreaga durată a contractului; 

 k.) procedura în baza căreia se va realiza transferul bunurilor de retur de la autoritatea 

contractantă către concesionar; 

 l.) procedura în baza căreia, la încetarea contractului, bunurile de retur  (inclusiv cele 

realizate pe durata contractului) vor fi transferate de la concesionar la autoritatea contractantă; 

 m.) obligația concesionarului de a preciza părțile din contract ce urmează a fi 

subcontractate și datele de recunoaștere ale subcontractanților; 

 n.) durata contractului; 

 o.) nivelul redevenţei sau a altor obligaţii, după caz; 

 p.) răspunderea contractuală; 

 q.) forţa majoră; 

 r.) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale; 

 s.) condiţii de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, 

a contractului de delegarea  a gestiunii serviciului, inclusiv a investițiilor realizate; 

 ș.) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

 t.) condiţiile de exploatare a sistemului; 

 ț.) condițiile cesionării contractului de delegare. 
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 u.) asigurări 

 v.) soluționarea litigiilor 

 x.) în Anexă: 

 programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de 

capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, 

renovări, atât fizic, cât şi valoric; 

 sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la 

programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora; 

 indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin 

caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora, 

condiţii şi garanţii; 

 tarifele practicate şi modalităţile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, 

conform procedurii-cadru; 

 modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; 

 structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia; 

 Pe lângă clauzele minime şi obligatorii prevăzute mai sus, părţile pot include şi alte 

clauze convenite de ele, după caz. 

 Contractul de concesiune, pe lângă anexele menţionate mai sus, va fi însoțit obligatoriu şi 

de următoarele anexe: 

 a.) regulamentul serviciului; 

 b.)  inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii      

administrativ-teritoriale - Județul Alba, aferente serviciului; 

 c.) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. b. 

 

 5.4.1. Părţile contractului 
 Părţile contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sunt: 

 ► Pe de o parte, Autoritatea Contractantă – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba în 

calitate de Concedent; 

 ► Pe de altă parte, Operatorul economic căruia îi este atribuită concesiunea, în calitate 

Concesionar. 

 

 5.4.2. Obiectul contractului 
 Prin contractul de concesiune de servicii având ca obiect  Delegarea prin concesiune a 

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, Autoritatea contractantă  transmite dreptul 

şi obligaţia de a gestiona şi utiliza activele aferente serviciului. 

 Prin urmare Operatorul economic trebuie să aibă dreptul exclusiv de a furniza pe propriul 

risc și responsabilitate, servicii în zona de delegare şi dreptul exclusiv de a utiliza activele 

publice necesare pentru prestarea serviciului. 

 Contractul de concesiune trebuie să indice, de asemenea, zona de delegare, pentru 

furnizarea serviciilor de către operator. 

 

 5.4.3. Durata contractului 

 Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice și 

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 

de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor prevăzute 

în sarcina prin contractul de concesiune. Aceasta poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii 

contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice locale solicită operatorului, pentru 

buna executare a serviciului, realizarea unor investiţii ce nu ar putea fi amortizate în termenul 

rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.  

 Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depăşească 

49 de ani. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei pentru accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilități publice indică autorităților contractante să stabilească durata 

contractelor de concesiune a serviciului ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi dezvolta 

politicile şi de a-şi amortiza investiţiile, dar şi de necesitatea de a stimula operatorul să-şi 
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amelioreze performanţele pentru a obţine reînnoirea contractului; ca regulă generală, din 

experienţele sistemului de salubrizare din Romania, o durată de la patru la opt de ani ar trebui să 

răspundă exigenţelor.  

 Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure responsabilizarea operatorilor 

privaţi, asociindu-i, prin clauze contractuale şi structura de finanţare a serviciilor, diferitelor 

tipuri de risc: investiţional, industrial (costurile) şi comercial (încasările). 

 În concordanță cu aceste reglementări, cu studiile efectuate referitor la Sistemul Integrat 

de Management al Deşeurilor în Judeţul Alba, adaptate la situaţia concretă din teritoriu și 

conform discuţiilor cu autoritatea contractantă, durata contractelor de concesiune pentru 

serviciile de salubrizare ale judeţului Alba se propune a fi: 

  ► 5 ani (60 luni) cu posibilitate de prelungire prin act adiţional cu jumătate din perioada 

concesionată, pentru serviciile de colectare și transport a deşeurilor (respectiv o perioadă maximă 

de 7,5 ani). Având în vedere că previzionarea necesităţilor de colectare (pe tipuri de deşeuri, 

beneficiari), precum și planul tarifar detaliat, au fost elaborate până în anul 2023, s-a considerat 

că, o perioadă de 5 ani (cu posibilitate de prelungire prin act adiţional) ar fi optimă pentru ca 

operatorul să-și amortizeze investiţiile, însă în acest caz nu este vorba despre investiţii, dar în 

acelaşi timp să-l stimuleze să obţină performanțe care să determine autoritatea contractanta să 

propună prelungirea contractului. 

 

 5.4.4  Încetarea contractului 

 Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii: 

  ► în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este 

prelungită după expirarea termenului; 

  ► la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea 

acestuia, în condiţiile legii; 

  ► în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 

către Autoritatea Contractantă, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Autorității 

Contractante; 

  ► în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Operator, prin reziliere, cu 

plata unei despăgubiri în sarcina operatorului; 

  ► în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Autoritatea Contractantă, prin 

reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina Autorităţii Contractante; 

  ► la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a Operatorului de a-1 exploata, prin renunţare, fără plata unei 

despăgubiri; 

  ► în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care 

se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea 

Autorităţii Contractante; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se 

va stabili preţul răscumpărării. în această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; 

  ► în cazul în care Operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa 

sunt retrase; 

  ► în cazul imposibilităţii de a continua contractul datorită forţei majore; 

  ► în cazul sistemului judiciar de lichidare, reorganizare judiciară, cu sau fără o 

autorizaţie de a continuare a activităţilor, faliment, cu privire la/sau în legătură cu operatorul; 

  ► în caz de re-cumpărare a contractului de către Autoritatea Contractanta, cu plata unei 

despăgubiri pentru care contractul trebuie să furnizeze o formulă de calcul. 

 

 5.4.5.Obligaţiile părților 
 Operatorii vor asigura: 

 ► respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena 

muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, siguranţa în exploatare a 

construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

 ► exploatarea, întreţinerea şi reparaţia mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu personal 

autorizat, în funcţie de complexitatea utilajului şi specificul postului/locului de muncă; 
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 ► respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin Contractul de 

concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului, precizaţi în anexa contractului de delegare 

privind Regulamentul serviciului de salubrizare; 

 ► respectarea angajamentelor luate; 

 ► aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea 

costurilor de operare; 

 ► dotarea (suplimentara celei puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Alba, dacă 

este cazul) utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, 

etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 

 ► înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; 

 ► elaborarea Planurilor anuale de revizii şi reparaţii pentru utilajele de transport 

executate cu forţe proprii şi cu terți; 

 ► realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare 

operativă a acestora; 

 ► evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

 ► ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor colectate şi transferate şi raportarea 

periodică a situaţiei autorităţilor competente (autorităţi publice locale, autorităţi de protecţie a 

mediului), conform reglementărilor în vigoare; 

 ► personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 

 ► conducerea operativă şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie 

in caz de situaţii de urgenţă; 

 ► dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice, necesare pentru prestarea 

activităţilor în condiţiile ce se vor stabili prin contract (instalaţii de spălare/dezinfectare a 

camioanelor de colectare/transport etc.). 

 În prestarea serviciului de salubrizare operatorul va realiza şi va respecta următoarele 

cerinţe: 

► elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de activitate; 

► elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

► planificarea investiţiilor conform actelor normative în vigoare; 

► anticiparea problemelor potenţiale şi a soluţiilor de rezolvare a acestora; 

► elaborarea planului de afaceri şi a planului operaţional; 

► sincronizarea planului de activitate cu cerinţele legislaţiei de protecţia mediului. 

 Operatorii care asigură serviciile de salubrizare au şi următoarele obligaţii: 

 ► să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să 

rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de 

destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; 

 ► să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor 

sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu 

sunt înglobate în deşeurile municipale; 

 ► să proceseze, conform regulamentului de salubrizare şi actelor normative în vigoare, 

deşeurile din construcţii colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public; 

 ► să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea 

populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de către Consiliul Judeţean Alba. 

 Operatorul va avea obligaţia să deţină un număr suficient de camioane compactoare 

pentru a satisface necesităţile de frecvenţă/transport a containerelor, după un program care 

acoperă toate zilele săptămânii. 

 Consiliul Judeţean Alba are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului infrastructura 

de colectare si transport a deşeurilor. 

 Toate aceste elemente vor respecta specificaţiile tehnice, cantitățile și locaţiile prevăzute 

în studiul de fezabilitate întocmit pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din 

judeţul Alba. 
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5.5. Concluzii 

 

 În urma studiului a rezultat NECESITATEA delegării contractului ce are ca obiect 

„Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul 

Sistemului de Management Iintegrat al Deșeurilor în Județul Alba”, aceasta fiind o condiţie 

esențială pentru îmbunătățirea protecţiei mediului şi a populaţiei. Se apreciază că delegarea 

gestiuni acestui contract asigură posibilitatea dezvoltării şi modernizării sistemului de 

salubrizare, creează cadrul concurenţial al activităţii, stimulează investiţiile şi asigură 

participarea cetăţenilor la îmbunătăţirea activităţii de salubrizare. 

 Se pot trage urmatoarele concluzii: 

 a.) Delegarea gestiunii activităților contractului este pe deplin realizabilă; 

 b.) Contractul de delegare a gestiunii răspunde pe deplin cerințelor și politicilor 

autorităților publice care prin procesul de absorbție al fondurilor europene pentru dezvoltarea 

infrastructurii de mediu, vin în întâmpinarea cerințelor instituțiilor finanțatoare; 

 c.) Concesionarea este singura modalitate legală și realizabilă tehnic prin care se poate 

realiza delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe componentele sale menționate mai 

sus; 

 d.) Contractul de delegare prin concesiune poate fi finanțat integral de către beneficiarii 

finali ai serviciilor (utilizatorii) prin fluxul financiar stabilit, costurile pe care trebuie să le 

suporte utilizatorii fiind sub pragul critic stabilit de legislația română în domeniu. 
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ANEXE 

 

 

ANEXA 1 - PROGNOZA PRIVIND EVOLUȚIA POPULAȚIEI ÎN JUDEȚUL ALBA ÎN 

PERIOADA 2017 – 2021 

ANEXA 2 - VALOAREA INDICELUI DE GENERARE A DEȘEURILOR ÎN PERIOADA 

2017 – 2021 

ANEXA 3 - PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI ÎN PERIOADA 2017-2020 

ANEXA 4 - PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI RECICLABILE SUPUSE 

PROCESULUI TEHNOLOGIC DE SORTARE 

ANEXA 5 - PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI SUPUSE PROCESULUI DE 

COMPOSTARE INDIVIDUALĂ 

ANEXA 6 - PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI SUPUSE PROCESULUI DE 

TRATARE MECANO BIOLOGICĂ 

ANEXA 7 - PROGNOZA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI SUPUSE PROCESULUI DE 

TRATARE MECANO BIOLOGICĂ 

ANEXA 8 - MODALITATEA DE CALCUL  A VALORII TAXEI DE DEPOZITARE 

AFERENTĂ CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI COLECTATE  

ANEXA 9 - PROGNOZA CANTITĂȚILOR FLUXURILOR SPECIALE DE DEȘEURI 

ANEXA 10 - PLAN TARIFAR VENITURI ȘI PLAN TARIFAR CHELTUIELI 

EXPLOATARE 

ANEXA 11 - ANALIZA COMPARATIVĂ A STRUCTURII TARIFULUI - OPERATOR DE 

COLECTARE – TRANSPORT DEȘEURI VERSUS OPERATOR INSTALAȚII DEȘEURI 

ANEXA 12 - BUGETUL CONTRACTULUI DE OPERARE INSTALAȚII GESTIONARE 

DEȘEURI PENTRU PERIOADA 2017-2018 

ANEXA 13 - MODALITATEA DE CALCUL A TARIFULUI LA POPULAȚIE ȘI 

PREZENTAREA SITUAȚIEI COMPARATIVE ÎNTRE VALORILE ACTUALIZATE ȘI 

CELE INIȚIALE 

 



Populatie 

2011

Populatie 

2017

Populatie 

2018

Populatie 

2019

Populatie 

2020

Populatie 

2021

Populatie 

stabila 

conform 

recensaman

t 2011

Populatie 2017 

estimata cu  - 

0,20%/an

Populatie 2018 

estimata cu  - 

0,20%/an

Populatie 2019 

estimata cu  - 

0,20%/an

Populatie 2020 

estimata cu  - 

0,20%/an

Populatie 2021 

estimata cu  - 

0,20%/an

Zona 1 113,594 106,765 105,591 105,141 104,690 104,240 154,279 152,428 152,123 151,819 151,515 151,212

URBAN 97,916 92,030 91,018 90,630 90,241 89,853 106,143 104,869 104,660 104,450 104,241 104,033

RURAL 15,678 14,735 14,573 14,511 14,449 14,387 48,136 47,558 47,463 47,368 47,274 47,179

Subzona 

1.1. Alba 

Iulia 97,409 96,240 96,048 95,856 95,664 95,472

URBAN 70,231 69,388 69,249 69,111 68,973 68,835

RURAL 27,178 26,852 26,798 26,745 26,691 26,638

ALBA IULIA 63,536 62,774 62,648 62,523 62,398 62,273

TEIUS 6,695 6,615 6,601 6,588 6,575 6,562

Ciugud 3,048 3,011 3,005 2,999 2,993 2,987

Berghin 1,893 1,870 1,867 1,863 1,859 1,855

Ohaba 757 748 746 745 743 742

Mihalt 3,051 3,014 3,008 3,002 2,996 2,990

Stremt 2,418 2,389 2,384 2,379 2,375 2,370

Galda de Jos 4,516 4,462 4,453 4,444 4,435 4,426

Cricau 1,912 1,889 1,885 1,882 1,878 1,874

Intregalde 577 570 569 568 567 566

Ighiu 6,283 6,208 6,195 6,183 6,170 6,158

Santimbru 2,723 2,690 2,685 2,680 2,674 2,669

Subzona 

1.2. Aiud 32,252 31,865 31,801 31,738 31,674 31,611

URBAN 22,876 22,601 22,556 22,511 22,466 22,421

RURAL 9,376 9,263 9,245 9,226 9,208 9,190

AIUD 22,876 22,601 22,556 22,511 22,466 22,421

Ramet 574 567 566 565 564 563

Radesti 1,200 1,186 1,183 1,181 1,179 1,176

Rimetea 1,126 1,112 1,110 1,108 1,106 1,104

ANEXA 1 - PROGNOZA PRIVIND EVOLUTIA POPULATIE IN JUDETUL ALBA IN PERIOADA 2017 - 2021

Poplatie actualizata prin Studiu de fundamentare conform datelor recensamantului din 2011 

Zona

Populatie conform Studiu de fezabilitate Proiect SMID Alba

(Analiza comparativa Studiu de fezabilitate versus Studiu de fundamentare) 



Lopadea 

Noua 2,759 2,726 2,720 2,715 2,710 2,704

Livezile 1,192 1,178 1,175 1,173 1,171 1,168

Miraslau 1,985 1,961 1,957 1,953 1,949 1,946

Ponor 540 534 532 531 530 529

Subzona 

1.3. Ocna 

Mures 24,618 24,323 24,274 24,225 24,177 24,129

URBAN 13,036 12,880 12,854 12,828 12,802 12,777

RURAL 11,582 11,443 11,420 11,397 11,374 11,352

OCNA 

MURES 13,036 12,880 12,854 12,828 12,802 12,777

Hoparta 1,152 1,138 1,136 1,134 1,131 1,129

Farau 1,569 1,550 1,547 1,544 1,541 1,538

Noslac 1,661 1,641 1,638 1,635 1,631 1,628

Lunca 

Muresului 2,404 2,375 2,370 2,366 2,361 2,356

Unirea 4,796 4,738 4,729 4,720 4,710 4,701

Zona 2 

Tartaria 105,327 98,995 97,907 97,489 97,071 96,654 81,341 80,365 80,204 80,044 79,884 79,724

URBAN 54,313 51,047 50,486 50,271 50,055 49,840 48,395 47,814 47,719 47,623 47,528 47,433

RURAL 51,014 47,948 47,421 47,218 47,016 46,814 32,946 32,551 32,486 32,421 32,356 32,291

SEBES 27,019 26,695 26,641 26,588 26,535 26,482

CUGIR 21,376 21,119 21,077 21,035 20,993 20,951

Daia 

Romana 2,773 2,740 2,734 2,729 2,723 2,718

Cut 1,075 1,062 1,060 1,058 1,056 1,054

Spring 2,420 2,391 2,386 2,381 2,377 2,372

Dostat 956 945 943 941 939 937

Garbova 2,050 2,025 2,021 2,017 2,013 2,009

Calnic 1,681 1,661 1,658 1,654 1,651 1,648

Sasciori 5,757 5,688 5,677 5,665 5,654 5,643

Pianu 3,082 3,045 3,039 3,033 3,027 3,021

Salistea 2,197 2,171 2,166 2,162 2,158 2,153

Blandiana 923 912 910 908 906 905

Vintu de Jos 4,801 4,743 4,734 4,724 4,715 4,706

Ceru 

Bacainti 269 266 265 265 264 264

Sibot 2,236 2,209 2,205 2,200 2,196 2,192

Sugag 2,726 2,693 2,688 2,683 2,677 2,672



Zona 3 64,045 60,195 59,534 59,280 59,026 58,772 61,030 60,298 60,177 60,057 59,937 59,817

URBAN 26,224 24,648 24,377 24,273 24,169 24,065 23,244 22,965 22,919 22,873 22,828 22,782

RURAL 37,821 35,547 35,157 35,007 34,857 34,707 37,786 37,333 37,258 37,183 37,109 37,035

Subzona 

3.1. Zlatna 11,639 11,499 11,476 11,453 11,430 11,408

URBAN 7,490 7,400 7,385 7,371 7,356 7,341

RURAL 4,149 4,099 4,091 4,083 4,075 4,067

ZLATNA 7,490 7,400 7,385 7,371 7,356 7,341

Almasu 

Mare 1,289 1,274 1,271 1,268 1,266 1,263

Metes 2,860 2,826 2,820 2,814 2,809 2,803

Subzona 

3.2. Abrud 11,110 10,977 10,955 10,933 10,911 10,889

URBAN 5,072 5,011 5,001 4,991 4,981 4,971

RURAL 6,038 5,966 5,954 5,942 5,930 5,918

ABRUD 5,072 5,011 5,001 4,991 4,981 4,971

Rosia 

Montana 2,656 2,624 2,619 2,614 2,608 2,603

Ciuruleasa 1,197 1,183 1,180 1,178 1,176 1,173

Bucium 1,454 1,437 1,434 1,431 1,428 1,425

Mogos 731 722 721 719 718 716

Subzona 

3.3. 

Campeni 24,136 23,846 23,799 23,751 23,704 23,656

URBAN 7,221 7,134 7,120 7,106 7,092 7,077

RURAL 16,915 16,712 16,679 16,645 16,612 16,579

CAMPENI 7,221 7,134 7,120 7,106 7,092 7,077

Arieseni 1,765 1,744 1,740 1,737 1,733 1,730

Avram Iancu 1,636 1,616 1,613 1,610 1,607 1,603

Vidra 1,691 1,671 1,667 1,664 1,661 1,657

Sohodol 1,729 1,708 1,705 1,701 1,698 1,695

Vadu 

Motilor 1,348 1,332 1,329 1,327 1,324 1,321

Albac 2,089 2,064 2,060 2,056 2,052 2,047

Poiana 

Vadului 1,139 1,125 1,123 1,121 1,119 1,116

Horea 2,143 2,117 2,113 2,109 2,105 2,100

Scarisoara 1,661 1,641 1,638 1,635 1,631 1,628

Garda de 

Sus 1,714 1,693 1,690 1,687 1,683 1,680



Subzona 

3.4. Baia de 

Aries 14,145 13,975 13,947 13,919 13,892 13,864

URBAN 3,461 3,419 3,413 3,406 3,399 3,392

RURAL 10,684 10,556 10,535 10,514 10,493 10,472

BAIA DE 

ARIES 3,461 3,419 3,413 3,406 3,399 3,392

Lupsa 3,052 3,015 3,009 3,003 2,997 2,991

Salciua 1,428 1,411 1,408 1,405 1,402 1,400

Posaga 1,048 1,035 1,033 1,031 1,029 1,027

Ocolis 616 609 607 606 605 604

Bistra 4,540 4,486 4,477 4,468 4,459 4,450

Zona 4 

Blaj 85,364 80,232 79,350 79,011 78,673 78,334 45,726 45,177 45,087 44,997 44,907 44,817

URBAN 35,569 33,430 33,063 32,921 32,781 32,639 20,630 20,382 20,342 20,301 20,260 20,220

RURAL 49,795 46,802 46,287 46,090 45,892 45,695 25,096 24,795 24,745 24,696 24,646 24,597

BLAJ 20,630 20,382 20,342 20,301 20,260 20,220

Cergau 1,490 1,472 1,469 1,466 1,463 1,460

Cenade 943 932 930 928 926 924

Valea Lunga 2,907 2,872 2,866 2,861 2,855 2,849

Cetatea de 

Balta 2,930 2,895 2,889 2,883 2,878 2,872

Jidvei 4,617 4,562 4,552 4,543 4,534 4,525

Sona 4,067 4,018 4,010 4,002 3,994 3,986

Sancel 2,411 2,382 2,377 2,373 2,368 2,363

Bucerdea 

Granoasa 2,235 2,208 2,204 2,199 2,195 2,191

Craciunelu 

de Jos 1,954 1,931 1,927 1,923 1,919 1,915

Rosia de 

Secas 1,542 1,523 1,520 1,517 1,514 1,511
TOTAL 

URBAN 214,022 201,155 198,944 198,095 197,246 196,397 198,412 196,031 195,639 195,248 194,857 194,468
TOTAL 

RURAL 154,308 145,032 143,438 142,826 142,214 141,603 143,964 142,236 141,952 141,668 141,385 141,102
TOTAL 368,330 346,187 342,382 340,921 339,460 338,000 342,376 338,267 337,591 336,916 336,242 335,569

 



URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL

Deseuri menajere 

mixte populatie 385 162 388 163 391 165 394 166 397 167 401 169

Deseuri menajere 

mixte agenti 

economici 112 5 113 5 114 5 115 5 116 5 117 5

Deseuri din parcuri 

si gradini 29 1 29 1 29 1 30 1 30 1 30 1

Deseuri stradale 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1

ANEXA 2 -VALOAREA INDICELUI DE GENERARE A DESEURILOR IN PERIOADA 2017 - 2021

An 2020 actualizat cu crestere 

de "0,8% an"

An 2021 actualizat cu crestere de 

"0,8% an"

Indice generare "kg/loc./an"

An 2016  conform 

previziune Studiu de 

fezabilitate Proiect SMID 

Alba
Zona

An 2017 actualizat cu crestere 

de "0,8% an"

An 2018 actualizat cu crestere 

de "0,8% an"

An 2019 actualizat cu crestere 

de "0,8% an"



Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere mixte 

agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si gradini

Deseuri 

stradale

Total deseuri 

generate in 

judet

Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere 

mixte agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si 

gradini

Deseuri 

stradale

Total 

deseuri 

generate in 

judet

Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere 

mixte agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si 

gradini

Deseuri 

stradale

Total 

deseuri 

generate in 

judet

Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere 

mixte agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si 

gradini

Deseuri 

stradale

Total deseuri 

generate in 

judet

Deseuri 

menajere 

mixte 

populatie

Deseuri 

menajere mixte 

agenti 

economici

Total deseuri 

populatie si 

agenti 

economici

Deseuri din 

parcuri si 

gradini

Deseuri 

stradale

Total deseuri 

generate in 

judet

Zona 1 48,464 12,079 60,543 3,113 3,536 67,193 48,754 12,151 60,905 3,132 3,557 67,595 49,046 12,224 61,270 3,151 3,579 67,999 49,339 12,297 61,636 3,170 3,600 68,406 49,634 12,371 62,005 3,189 3,622 68,815
URBAN 40,698 11,839 52,537 3,066 3,488 59,091 40,941 11,910 52,851 3,084 3,509 59,445 41,186 11,981 53,168 3,102 3,530 59,800 41,433 12,053 53,486 3,121 3,551 60,158 41,681 12,125 53,806 3,140 3,573 60,518
RURAL 7,766 240 8,006 48 48 8,102 7,813 241 8,054 48 48 8,150 7,859 243 8,102 49 49 8,199 7,906 244 8,150 49 49 8,248 7,954 245 8,199 49 49 8,297

Subzona 1.1 31,313 7,969 39,282 2,055 2,335 43,673 31,500 8,017 39,517 2,068 2,349 43,934 31,689 8,065 39,754 2,080 2,363 44,197 31,878 8,113 39,991 2,093 2,377 44,461 32,069 8,161 40,231 2,105 2,392 44,727
URBAN 26,928 7,834 34,762 2,028 2,308 39,098 27,089 7,881 34,970 2,040 2,322 39,332 27,251 7,928 35,179 2,053 2,336 39,568 27,414 7,975 35,390 2,065 2,350 39,804 27,579 8,023 35,601 2,077 2,364 40,043
RURAL 4,385 135 4,520 27 27 4,574 4,411 136 4,547 27 27 4,602 4,437 137 4,574 27 27 4,629 4,464 138 4,602 28 28 4,657 4,491 139 4,629 28 28 4,685
Subzona 1.2 10,284 2,598 12,882 670 761 14,313 10,345 2,614 12,959 674 766 14,399 10,407 2,629 13,037 678 770 14,485 10,470 2,645 13,115 682 775 14,572 10,532 2,661 13,193 686 780 14,659
URBAN 8,771 2,552 11,323 661 752 12,735 8,824 2,567 11,391 665 756 12,812 8,876 2,582 11,459 669 761 12,888 8,930 2,598 11,527 673 765 12,965 8,983 2,613 11,596 677 770 13,043
RURAL 1,513 47 1,559 9 9 1,578 1,522 47 1,569 9 9 1,587 1,531 47 1,578 9 9 1,597 1,540 48 1,588 10 10 1,607 1,549 48 1,597 10 10 1,616
Subzona 1.3 6,867 1,512 8,379 388 440 9,207 6,908 1,521 8,429 390 443 9,262 6,949 1,530 8,479 393 445 9,317 6,991 1,539 8,530 395 448 9,373 7,033 1,548 8,581 397 451 9,429
URBAN 4,998 1,454 6,452 376 428 7,257 5,028 1,463 6,491 379 431 7,301 5,058 1,472 6,530 381 434 7,344 5,089 1,480 6,569 383 436 7,388 5,119 1,489 6,608 386 439 7,433
RURAL 1,869 58 1,926 12 12 1,949 1,880 58 1,938 12 12 1,961 1,891 58 1,949 12 12 1,973 1,902 59 1,961 12 12 1,985 1,914 59 1,973 12 12 1,996
Zona 2 23,871 5,562 29,433 1,431 1,623 32,487 24,014 5,595 29,609 1,439 1,633 32,681 24,168 5,629 29,797 1,448 1,643 32,888 24,302 5,663 29,965 1,456 1,653 33,074 24,448 5,696 30,144 1,465 1,663 33,272

URBAN 18,556 5,398 23,954 1,398 1,590 26,942 18,667 5,430 24,097 1,406 1,600 27,103 18,778 5,463 24,241 1,414 1,610 27,265 18,891 5,496 24,386 1,423 1,619 27,429 19,004 5,528 24,532 1,431 1,629 27,593

RURAL 5,315 164 5,479 33 33 5,545 5,347 165 5,512 33 33 5,578 5,390 166 5,556 33 33 5,623 5,411 167 5,578 33 33 5,645 5,444 168 5,612 34 34 5,679

Zona 3 15,009 2,781 17,789 709 802 19,300 15,098 2,797 17,896 713 806 19,415 15,189 2,814 18,003 717 811 19,532 15,280 2,831 18,111 722 816 19,648 15,371 2,848 18,219 726 821 19,766
URBAN 8,912 2,593 11,505 671 764 12,940 8,966 2,608 11,574 675 768 13,018 9,019 2,624 11,643 679 773 13,096 9,073 2,639 11,713 683 778 13,174 9,128 2,655 11,783 688 782 13,253
RURAL 6,096 188 6,284 38 38 6,360 6,133 189 6,322 38 38 6,398 6,169 190 6,360 38 38 6,436 6,206 192 6,398 38 38 6,475 6,243 193 6,436 39 39 6,513
Subzona 3.1 3,541 856 4,397 220 250 4,868 3,562 861 4,424 222 252 4,897 3,584 866 4,450 223 253 4,927 3,605 872 4,477 224 255 4,956 3,627 877 4,504 226 256 4,986
URBAN 2,872 835 3,707 216 246 4,170 2,889 840 3,729 218 248 4,195 2,906 845 3,752 219 249 4,220 2,924 851 3,774 220 251 4,245 2,941 856 3,797 222 252 4,270

RURAL 669 21 690 4 4 698 673 21 694 4 4 702 677 21 698 4 4 707 681 21 703 4 4 711 686 21 707 4 4 715

Subzona 3.2 2,919 596 3,515 152 173 3,840 2,936 599 3,536 153 174 3,863 2,954 603 3,557 154 175 3,886 2,972 607 3,578 155 176 3,909 2,989 610 3,600 156 177 3,933
URBAN 1,945 566 2,510 146 167 2,824 1,956 569 2,525 147 168 2,841 1,968 573 2,541 148 169 2,858 1,980 576 2,556 149 170 2,875 1,992 579 2,571 150 171 2,892
RURAL 974 30 1,004 6 6 1,016 980 30 1,010 6 6 1,022 986 30 1,016 6 6 1,028 992 31 1,022 6 6 1,035 998 31 1,028 6 6 1,041

Subzona 3.3 5,498 890 6,387 225 254 6,867 5,531 895 6,426 227 256 6,908 5,564 900 6,464 228 257 6,949 5,597 906 6,503 229 259 6,991 5,630 911 6,542 231 260 7,033
URBAN 2,769 805 3,574 209 237 4,020 2,785 810 3,596 210 239 4,044 2,802 815 3,617 211 240 4,068 2,819 820 3,639 212 242 4,093 2,836 825 3,660 214 243 4,117
RURAL 2,729 84 2,813 17 17 2,847 2,745 85 2,830 17 17 2,864 2,762 85 2,847 17 17 2,881 2,778 86 2,864 17 17 2,898 2,795 86 2,881 17 17 2,916

Subzona 3.4 3,051 439 3,490 111 124 3,725 3,069 442 3,511 111 125 3,747 3,087 445 3,532 112 126 3,770 3,106 447 3,553 113 127 3,792 3,124 450 3,574 113 127 3,815
URBAN 1,327 386 1,713 100 114 1,927 1,335 388 1,723 101 114 1,938 1,343 391 1,734 101 115 1,950 1,351 393 1,744 102 116 1,962 1,359 395 1,754 102 116 1,973
RURAL 1,724 53 1,777 11 11 1,798 1,734 54 1,788 11 11 1,809 1,744 54 1,798 11 11 1,820 1,755 54 1,809 11 11 1,831 1,765 54 1,820 11 11 1,842

Zona 4 11,959 2,426 14,385 621 703 15,709 12,030 2,441 14,471 625 707 15,803 12,102 2,455 14,558 628 711 15,897 12,175 2,470 14,645 632 716 15,992 12,248 2,485 14,732 636 720 16,088
URBAN 7,910 2,301 10,211 596 678 11,485 7,957 2,315 10,272 599 682 11,554 8,005 2,329 10,334 603 686 11,623 8,053 2,343 10,396 607 690 11,692 8,101 2,357 10,458 610 694 11,762
RURAL 4,049 125 4,174 25 25 4,224 4,073 126 4,199 25 25 4,249 4,098 126 4,224 25 25 4,275 4,122 127 4,249 25 25 4,300 4,147 128 4,275 26 26 4,326

TOTAL URBAN 76,076 22,131 98,207 5,730 6,521 110,458 76,531 22,264 98,795 5,765 6,560 111,119 76,989 22,397 99,386 5,799 6,599 111,784 77,450 22,531 99,980 5,834 6,639 112,453 77,913 22,666 100,579 5,869 6,678 113,126

TOTAL RURAL 23,227 717 23,944 143 143 24,230 23,366 721 24,087 144 144 24,375 23,516 725 24,242 145 145 24,532 23,646 730 24,376 146 146 24,668 23,788 734 24,522 147 147 24,815
TOTAL 99,302 22,848 122,150 5,874 6,664 134,688 99,897 22,985 122,881 5,909 6,704 135,494 100,505 23,122 123,627 5,944 6,744 136,316 101,096 23,261 124,356 5,980 6,785 137,121 101,701 23,400 125,101 6,016 6,825 137,941

Zona

Cantitati anul 2017 (t/an) Cantitati anul 2018 (t/an)

ANEXA 3 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI IN PERIOADA 2017-2020

Cantitati anul 2019 (t/an) Cantitati anul 2021 (t/an)Cantitati anul 2020 (t/an)



Zona Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
Zona 1 24,502 24,649 24,796 24,945 25,094
URBAN 21,540 21,669 21,799 21,929 22,060
RURAL 2,962 2,980 2,998 3,016 3,034
Subzona 1.1 15,925 16,020 16,116 16,212 16,309
URBAN 14,252 14,338 14,423 14,510 14,597
RURAL 1,672 1,682 1,693 1,703 1,713
Subzona 1.2 5,219 4,670 4,698 4,726 4,754
URBAN 4,642 4,670 4,698 4,726 4,754
RURAL 577 580 584 587 591
Subzona 1.3 3,358 3,378 3,398 3,419 3,439
URBAN 2,645 2,661 2,677 2,693 2,709
RURAL 713 717 721 726 730
Zona 2 11,848 11,919 11,995 12,062 12,135

URBAN 9,821 9,880 9,939 9,998 10,058

RURAL 2,027 2,040 2,056 2,064 2,076

Zona 3 7,042 7,084 7,127 7,169 7,212
URBAN 4,717 4,745 4,774 4,802 4,831
RURAL 2,325 2,339 2,353 2,367 2,381
Subzona 3.1 1,775 1,786 1,797 1,807 1,818
URBAN 1,520 1,529 1,538 1,547 1,557
RURAL 255 257 258 260 261
Subzona 3.2 1,401 1,409 1,418 1,426 1,435
URBAN 1,029 1,035 1,042 1,048 1,054
RURAL 372 374 376 378 381
Subzona 3.3 2,506 2,521 2,536 2,552 2,567
URBAN 1,465 1,474 1,483 1,492 1,501

RURAL 1,041 1,047 1,053 1,060 1,066
Subzona 3.4 1,360 1,368 1,376 1,384 1,393
URBAN 702 707 711 715 719
RURAL 657 661 665 669 673

Zona 4 5,731 5,765 5,800 5,834 5,869
URBAN 4,187 4,212 4,237 4,262 4,288
RURAL 1,544 1,554 1,563 1,572 1,582
TOTAL URBAN 40,265 40,506 40,748 40,992 41,237

TOTAL RURAL 8,859 8,912 8,969 9,019 9,073

TOTAL 49,124 49,418 49,718 50,011 50,310

Deseuri reciclate 

(46% din deseurile 

reciclabile) 22,597 22,732 22,870 23,005 23,143

Reziduuri 26,527 26,686 26,847 27,006 27,168

Hartie si carton 9,265 9,320 9,377 9,432 9,489

Plastic 4,293 4,319 4,345 4,371 4,397

Structura deseurilor reciclate

ANEXA 4 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI RECICLABILE SUPUSE PROCESULUI 

TEHNOLOGIC DE SORTARE 



Metal 2,034 2,046 2,058 2,070 2,083

Sticla 6,101 6,138 6,175 6,211 6,249

Lemn 904 909 915 920 926



Zona Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
Zona 1 2,181 2,194 2,207 2,220 2,234
URBAN 1,831 1,842 1,853 1,864 1,876
RURAL 349 352 354 356 358
Subzona 1.1 1,409 1,418 1,426 1,435 1,443
URBAN 1,212 1,219 1,226 1,234 1,241
RURAL 197 198 200 201 202
Subzona 1.2 463 466 468 471 474
URBAN 395 397 399 402 404
RURAL 68 68 69 69 70
Subzona 1.3 309 311 313 315 316
URBAN 225 226 228 229 230
RURAL 84 85 85 86 86
Zona 2 1,074 1,081 1,088 1,094 1,100

URBAN 835 840 845 850 855

RURAL 239 241 243 244 245

Zona 3 675 679 683 688 692
URBAN 401 403 406 408 411
RURAL 274 276 278 279 281
Subzona 3.1 159 160 161 162 163
URBAN 129 130 131 132 132
RURAL 30 30 30 31 31
Subzona 3.2 131 132 133 134 135
URBAN 88 88 89 89 90
RURAL 44 44 44 45 45
Subzona 3.3 247 249 250 252 253
URBAN 125 125 126 127 128
RURAL 123 124 124 125 126

Subzona 3.4 137 138 139 140 141
URBAN 60 60 60 61 61
RURAL 78 78 78 79 79

Zona 4 538 541 545 548 551
URBAN 356 358 360 362 365
RURAL 182 183 184 185 187
TOTAL 

URBAN 3,423 3,444 3,465 3,485 3,506
TOTAL 

RURAL 1,045 1,051 1,058 1,064 1,070
TOTAL 4,469 4,495 4,523 4,549 4,577

ANEXA 5 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI SUPUSE PROCESULUI DE COMPOSTARE 

INDIVIDUALA



Zona Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
Zona 1 37,327 37,550 37,775 38,001 33,367
URBAN 32,580 32,775 32,971 33,168 33,367
RURAL 4,747 4,775 4,804 4,833 4,862
Subzona 1.1 24,237 24,382 24,528 24,675 24,829
URBAN 21,557 21,686 21,816 21,946 22,078
RURAL 2,680 2,696 2,712 2,729 2,752
Subzona 1.2 7,946 7,994 8,042 996 8,138
URBAN 7,022 7,064 7,106 55 7,191
RURAL 925 930 936 941 947
Subzona 1.3 5,143 5,174 5,205 5,236 5,268
URBAN 4,001 4,025 4,049 4,074 4,098
RURAL 1,142 1,149 1,156 1,163 1,170
Zona 2 18,103 18,212 18,327 18,430 18,541

URBAN 14,854 14,943 15,033 15,123 15,213

RURAL 3,249 3,268 3,294 3,308 3,327

Zona 3 10,861 10,926 10,991 11,057 11,123
URBAN 7,135 7,177 7,220 7,263 7,307
RURAL 3,726 3,749 3,771 3,794 3,816
Subzona 3.1 2,708 2,724 2,741 2,757 2,774
URBAN 2,299 2,313 2,327 2,341 2,355
RURAL 409 412 414 417 419
Subzona 3.2 2,152 2,165 2,178 2,191 2,204
URBAN 1,557 1,566 1,576 1,585 1,594
RURAL 595 599 603 606 610
Subzona 3.3 3,884 3,908 3,931 3,955 3,978
URBAN 2,216 2,230 2,243 2,256 2,270
RURAL 1,668 1,678 1,688 1,698 1,708
Subzona 3.4 2,116 2,129 2,141 2,154 2,167
URBAN 1,062 1,069 1,075 1,082 1,088
RURAL 1,054 1,060 1,066 1,073 1,079
Zona 4 8,807 8,860 8,913 8,966 9,020
URBAN 6,332 6,370 6,408 6,447 6,485
RURAL 2,475 2,490 2,505 2,520 2,535

TOTAL URBAN 60,901 61,266 61,632 62,001 62,372

TOTAL RURAL 14,197 14,282 14,374 14,453 14,540
TOTAL 75,098 75,547 76,006 76,454 76,912

Reziduri 27,035 27,197 27,362 27,524 27,688

Tratate mecano-

biologic 48,063 48,350 48,644 48,931 49,224

Compost 14,419 14,505 14,593 14,679 14,767

ANEXA 6 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI SUPUSE PROCESULUI DE TRATARE 

MECANO BIOLOGICA



Categorie deseuri Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

Reziduri sortare 26,527 26,686 26,847 27,006 27,168

Reziduri TMB 27,035 27,197 27,362 27,524 27,688

Deseuri stradale 5,998 6,034 6,070 6,106 6,143

Compost 15,675 15,768 15,864 15,957 16,053

Total 75,235 75,684 76,144 76,593 77,051

Namoluri (10%din 

cantitatea 

depozitata) 7,523 7,568 7,614 7,659 7,705

Cantitate depozitata 82,758 83,253 83,758 84,252 84,757

Levigat Depozite 

neconforme Alba Iulia 

si Aiud (mc) 7,200 5,400 3,600 3,600 3,600

ANEXA 7 - PROGNOZA CANTITATILOR DE DESEURI DEPOZITATE



Categorie deseuri

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
cantitate 

medie

Pondere din 

cantitatea 

totala

Taxa 

depozitare 

(lei/t)

Total taxa 

depozitare

136,312 100 8,256,075

Deseuri menajere 

mixte de la populatie

99,302 99,897 100,505 101,096 101,701 100,500 74 61 6,087,035

Deseuri menajere 

mixte de la agentii 

economici

22,848 22,985 23,122 23,261 23,400 23,123 17 61 1,400,506

Deseuri din parcuri si 

gradini
5,874 5,909 5,944 5,980 6,016 5,944 4 61 360,042

Deseuri stradale 6,664 6,704 6,744 6,785 6,825 6,744 5 61 408,493

49,716

Deseuri menajere 

mixte de la populatie

39,785 40,023 40,266 40,503 40,746 40,265

Deseuri menajere 

mixte de la agentii 

economici

9,339 9,395 9,451 9,508 9,565 9,451

Deseuri din parcuri si 

gradini
0 0 0 0 0 0

Deseuri stradale 0 0 0 0 0 0

76,003

Deseuri menajere 

mixte de la populatie

55,049 55,378 55,716 56,043 56,378 55,713

Cantitati de deseuri colectate (t/an)

Cantitati de deseuri supuse procesului de tratare mecano-biologica

ANEXA 8 -MODALITATEA DE CALCUL  A VALORII TAXEI DE DEPOZITARE AFERENTA CANTITATILOR DE DESEURI COLECTATE

Cantitati de deseuri supuse procesului de sortare



Deseuri menajere 

mixte de la agentii 

economici

13,509 13,590 13,671 13,753 13,835 13,672

Deseuri din parcuri si 

gradini
5,874 5,909 5,944 5,980 6,016 5,944

Deseuri stradale 666 670 674 678 683 674

Reziduri sortare 26,527 26,686 26,847 27,006 27,168 26,847 120 3,221,607

Reziduri TMB 27,035 27,197 27,362 27,524 27,688 27,361 120 3,283,349

Compost 14,419 14,505 14,593 14,679 14,767 14,593 120 1,751,120

Deseuri stradale 5,998 6,034 6,070 6,106 6,143 6,070 120 728,399

Namoluri 7,412 7,468 7,532 7,580 7,637 7,526 120 903,096

Cantitate depozitata 81,391 81,889 82,405 82,895 83,402 82,396 9,887,571

4,523

Biodegradabile 

populatie
4,469 4,495 4,523 4,549 4,577 4,523

Deseuri compostare individuala

Deseuri depozitate



Deseuri periculoase 

(0,5%din deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase (5% 

din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Deseuri 

periculoase 

(0,5%din 

deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase 

(5% din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Deseuri 

periculoase 

(0,5%din deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase 

(5% din 

deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Deseuri 

periculoase 

(0,5%din 

deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase (5% 

din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Deseuri 

periculoase 

(0,5%din 

deseuri 

menajere)

Deseuri 

voluminoase 

(5% din deseuri 

menajere)

DEEE -uri 

(4kg/loc/an)

Deseuri din 

constructii si 

demolari (30 

kg/loc/an)

Zona 1 303 3,027 610 305 3,045 600 3,503 306 3,063 599 3,676 308 3,082 597 3,669 310 3,100 596 3,661
URBAN 263 2,627 419 3,146 264 2,643 419 3,140 266 2,658 418 3,134 267 2,674 417 3,127 269 2,690 416 3,121
RURAL 40 400 190 571 40 403 181 543 41 405 181 542 41 408 180 541 41 410 180 540
Subzona 

1.1 196 1,964 385 2,404 198 1,976 384 2,399 199 1,988 383 2,394 200 2,000 383 2,389 201 2,012 382 2,385
URBAN 174 1,738 278 2,082 175 1,748 277 2,077 176 1,759 276 2,073 177 1,769 276 2,069 178 1,780 275 2,065
RURAL 23 226 107 322 23 227 107 322 23 229 107 321 23 230 107 320 23 231 107 320
Subzona 

1.2 64 644 127 789 65 648 127 607 65 652 127 786 66 656 127 784 66 660 126 783
URBAN 57 566 90 678 57 570 90 677 57 573 90 675 58 576 90 674 58 580 90 673
RURAL 8 78 37 111 8 78 37 111 8 79 37 111 8 79 37 110 8 80 37 110
Subzona 

1.3 42 419 97 524 42 421 88 497 42 424 88 496 43 426 88 495 43 429 88 494
URBAN 32 323 52 386 32 325 51 386 33 326 51 385 33 328 51 384 33 330 51 383
RURAL 10 96 46 137 10 97 37 111 10 97 37 111 10 98 37 110 10 99 37 110
Zona 2 147 1,472 321 1,825 148 1,480 321 1,821 149 1,490 320 1,818 150 1,498 320 1,814 151 1,507 319 1,810
URBAN 120 1,198 191 1,434 120 1,205 191 1,432 121 1,212 190 1,429 122 1,219 190 1,426 123 1,227 190 1,423

RURAL 27 274 130 391 28 276 130 390 28 278 130 389 28 279 129 388 28 281 129 387
Zona 3 89 889 241 1,137 89 895 241 1,135 90 900 240 1,132 91 906 240 1,130 91 911 239 1,128
URBAN 58 575 92 689 58 579 92 688 58 582 91 686 59 586 91 685 59 589 91 683

RURAL 31 314 149 448 32 316 149 447 32 318 149 446 32 320 148 445 32 322 148 444
Subzona 

3.1 22 220 46 271 22 221 46 271 22 223 46 270 22 224 46 270 23 225 46 269
URBAN 19 185 30 222 19 186 30 222 19 188 29 221 19 189 29 221 19 190 29 220
RURAL 3 35 16 49 3 35 16 49 3 35 16 49 4 35 16 49 4 35 16 49
Subzona 

3.2 18 176 44 222 18 177 44 221 18 178 44 221 18 179 44 221 18 180 44 220
URBAN 13 126 20 150 13 126 20 150 13 127 20 150 13 128 20 149 13 129 20 149
RURAL 5 50 24 72 5 51 24 71 5 51 24 71 5 51 24 71 5 51 24 71
Subzona 

3.3 32 319 95 415 32 321 95 414 32 323 95 413 33 325 95 412 33 327 95 411
URBAN 18 179 29 214 18 180 28 214 18 181 28 213 18 182 28 213 18 183 28 212
RURAL 14 141 67 201 14 142 67 200 14 142 67 200 14 143 66 199 14 144 66 199
Subzona 

3.4 17 174 56 229 18 176 56 229 18 177 56 228 18 178 56 228 18 179 55 227  
URBAN 9 86 14 103 9 86 14 102 9 87 14 102 9 87 14 102 9 88 14 102
RURAL 9 89 42 127 9 89 42 126 9 90 42 126 9 90 42 126 9 91 42 126

Zona 4 72 719 181 909 72 724 180 907 73 728 180 905 73 732 878 904 74 737 179 902
URBAN 51 511 82 611 51 514 81 610 52 517 81 609 52 520 81 608 52 523 81 607
RURAL 21 209 99 298 21 210 99 297 21 211 99 296 21 212 99 296 21 214 98 295
TOTAL 

URBAN 491 4,910 784 5,881 494 4,940 783 5,869 497 4,969 781 5,857 500 4,999 779 5,846 503 5,029 778 5,834
TOTAL 

RURAL 120 1,197 569 1,707 120 1,204 559 1,677 121 1,212 558 1,674 122 1,219 557 1,671 123 1,226 556 1,667
TOTAL 611 6,108 1,353 7,588 614 6,144 1,342 7,546 618 6,181 1,339 7,531 622 6,218 1,336 7,516 626 6,255 1,334 7,501

TOTAL

 

15,659 15,647 15,669 15,692 15,715

ANEXA 9 - PROGNOZA CANTITATILOR FLUXURILOR SPECIALE DE DESEURI 

Zona

Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021



Categorie Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
Populatie 261.57 271.35 280.11 289.92 300.59

Agenti economici 408.67 408.67 408.67 408.67 408.67

Taxa depozitare directa 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Taxa depozitare 

deseuri colectate 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00
Tarif levigat 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Componenta Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
Colectare si transport 76.00 74.00 74.00 74.00 74.00

Transfer 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51

Sortare 61.92 61.92 61.92 61.92 61.92
Tratare mecano-

biologica 50.66 50.66 50.66 50.66 50.66

Depozitare 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Plan tarifar venituri 2017 - 2021 (lei/t)

Plan tarifar cheltuieli exploatare 2017-2021 (lei/t)

ANEXA 10 - PLAN TARIFAR VENITURI SI PLAN TARIFAR CHELTUIELI EXPLOATARE 



62.76% 11.51% 9.48% 7.50% 8.75%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 37.24% 50.00% 8.00% 14.00% 19.00% 9.00%

Taxa 

depozitare Total depozitare 50.00% 45.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00%

Total venit

Total operator 

colectare

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii Total venit

Total operator 

colectare

componenta 

transfer

comonenta 

sortare componenta TMB

Total operator 

instalatii Total venit

Total operator 

colectare

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

I. Venituri, din care: 48,715,059.99 22,161,692.71 4,064,389.47 5,889,722.03 2,848,843.66 3,773,741.88 9,472,670.23 13,246,412.12 26,553,367.28 49,119,727.32 17,655,905.60 2,824,944.90 7,485,815.90 7,217,070.61 3,915,927.28 9,516,063.04 13,431,990.32 31,463,821.72 49,211,774.85 15,890,315.04 3,178,063.01 7,838,934.01 7,976,762.26 4,351,030.31 9,472,670.23 13,823,700.54 33,321,459.82

Venituri tarif deseuri 

populatie 32,031,966.33 16,301,609.76 2,989,667.44 2,462,384.65 1,948,089.12 2,272,770.64 6,057,444.73 8,330,215.37 15,730,356.57 32,031,966.33 12,987,260.80 2,077,961.73 3,636,433.02 4,935,159.10 2,337,706.94 6,057,444.73 8,395,151.67 19,044,705.53 32,031,966.33 11,688,534.72 2,337,706.94 3,896,178.24 5,454,649.54 2,597,452.16 6,057,444.73 8,654,896.89 20,343,431.61

Venituri tarif deseuri ag. 

economici 10,731,017.21 5,860,082.95 1,074,722.03 885,175.05 700,296.72 817,012.84 1,393,727.62 2,210,740.46 4,870,934.26 10,731,017.21 4,668,644.80 746,983.17 1,307,220.54 1,774,085.02 840,356.06 1,393,727.62 2,234,083.68 6,062,372.41 10,731,017.21 4,201,780.32 840,356.06 1,400,593.44 1,960,830.81 933,728.96 1,393,727.62 2,327,456.58 6,529,236.89

Valorificare reciclabile 2,542,162.33 0.00 2,542,162.33 2,542,162.33 2,542,162.33 0.00 2,542,162.33 2,542,162.33 2,542,162.33 0.00 2,542,162.33 2,542,162.33

Venituri tarif deseuri  

parcuri si gradini si 

stradale 10% (TMB + 

depozit) 799,865.97 0.00 200,457.82 200,457.82 398,950.33 599,408.15 799,865.97 1,190,719.01 0.00 507,826.49 240,549.39 442,343.13 682,892.52 1,190,719.01 1,227,509.33 0.00 561,281.91 267,277.10 398,950.33 666,227.43 1,227,509.33

Venituri tarif deseuri 

stradale  (depozit) 934,199.15 0.00 214,470.80 719,728.35 934,199.15 934,199.15 940,326.89 0.00 220,598.54 719,728.35 940,326.89 940,326.89 964,837.83 0.00 245,109.49 719,728.35 964,837.83 964,837.83

Venituri tarif namol 1,171,848.99 0.00 269,029.78 902,819.21 1,171,848.99 1,171,848.99 1,179,535.56 0.00 276,716.35 902,819.21 1,179,535.56 1,179,535.56 1,210,281.82 0.00 307,462.61 902,819.21 1,210,281.82 1,210,281.82
Venituri tarif colectare, 

transport si  tratare 

levigat depozite 

neconforme Alba Iulia si 

Aiud 504,000.00 0.00 504,000.00 504,000.00 0.00 504,000.00 504,000.00 0.00 504,000.00

II. Cheltuieli, din care: 38,398,603.55 9,283,427.84 2,505,304.01 7,563,550.68 6,519,462.53 2,275,388.24 9,472,670.23 11,748,058.48 29,115,175.71 38,398,603.55 9,283,427.84 2,505,304.01 7,563,550.68 6,519,462.53 2,275,388.24 9,472,670.23 11,748,058.48 29,115,175.71 38,398,603.55 9,283,427.84 2,505,304.01 7,563,550.68 6,519,462.53 2,275,388.24 9,472,670.23 11,748,058.48 29,115,175.71

Cheltuieli de exploatare 

deseuri populatie 28,409,415.78 7,546,980.32 2,036,691.66 6,148,802.91 5,030,658.20 1,588,837.96 6,057,444.73 7,646,282.69 20,862,435.46 28,409,415.78 7,546,980.32 2,036,691.66 6,148,802.91 5,030,658.20 1,588,837.96 6,057,444.73 7,646,282.69 20,862,435.46 28,409,415.78 7,546,980.32 2,036,691.66 6,148,802.91 5,030,658.20 1,588,837.96 6,057,444.73 7,646,282.69 20,862,435.46

Cheltuieli de exploatare  

deseuri ag. economici 6,536,582.52 1,736,447.52 468,612.35 1,414,747.77 1,157,479.36 365,567.90 1,393,727.62 1,759,295.52 4,800,135.00 6,536,582.52 1,736,447.52 468,612.35 1,414,747.77 1,157,479.36 365,567.90 1,393,727.62 1,759,295.52 4,800,135.00 6,536,582.52 1,736,447.52 468,612.35 1,414,747.77 1,157,479.36 365,567.90 1,393,727.62 1,759,295.52 4,800,135.00
Cheltuieli de exploatare 

deseuri  parcuri si gradini 

si stradale 10%(TMB + 

depozit) 834,918.01 0.00 331,324.98 104,642.71 398,950.33 503,593.04 834,918.01 834,918.01 0.00 331,324.98 104,642.71 398,950.33 503,593.04 834,918.01 834,918.01 0.00 331,324.98 104,642.71 398,950.33 503,593.04 834,918.01

Cheltuieli de exploatare 

deseuri stradale  (depozit) 815,692.13 0.00 95,963.78 719,728.35 815,692.13 815,692.13 815,692.13 0.00 95,963.78 719,728.35 815,692.13 815,692.13 815,692.13 0.00 95,963.78 719,728.35 815,692.13 815,692.13

Cheltuieli exploatare 

depozitare namol 1,023,195.11 0.00 120,375.89 902,819.21 1,023,195.11 1,023,195.11 1,023,195.11 0.00 120,375.89 902,819.21 1,023,195.11 1,023,195.11 1,023,195.11 0.00 120,375.89 902,819.21 1,023,195.11 1,023,195.11

Cheltuieli transport si  

tratare levigat depozite 

neconforme Alba Iulia si 

Aiud 478,800.00 0.00 478,800.00 478,800.00 0.00 478,800.00 478,800.00 0.00 478,800.00

Cheltuieli investitii: 

Cantar ST Abru(140.000),  

separator magnetic SS 

Aiud (10.000), cantar si 

separator magnetic SS 

Baia de Aries (150.000) 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00

III. Rezultat brut 10,316,456.44 12,878,264.87 1,559,085.46 -1,673,828.65 -3,670,618.87 1,498,353.64 0.00 -2,561,808.43 10,721,123.77 8,372,477.76 319,640.88 -77,734.79 697,608.08 1,640,539.04 43,392.81 2,348,646.02 10,813,171.31 6,606,887.20 672,758.99 275,383.32 1,457,299.72 2,075,642.07 0.00 4,206,284.11

IV. Fond IID 2,774,297.33 1,500,000.00 2,515,214.57 1,015,214.57 1,500,000.00 913,693.11 913,693.11 1,500,000.00

V. Fond inchidere si 

monitorizare 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

VI. Redeventa 1,574,297.33 1,274,297.33 300,000.00 300,000.00 300,000.00

VII. Impozit profit 2,060,522.38 2,060,522.38 0.00 1,715,379.80 1,339,596.44 375,783.36 1,057,101.95 1,057,101.95 673,005.46

VIII. Profit net 4,181,636.73 9,543,445.16 -5,361,808.43 5,190,529.40 6,017,666.74 -827,137.35 5,369,370.78 4,636,092.13 733,278.65

 

 

ANEXA 11 - ANALIZA COMPARATIVA A STRUCTURII TARIFULUI - OPERATOR DE COLECTARE-TRANSPORTDESEURI VERSUS OPERATOR INSTALATII DESEURI

VERSIUNEA 62,76% Operator colectare si 37,24% Operator instalatii VERSIUNEA 50% Operator colectare si 50% Operator instalatii VERSIUNEA 45% Operator colectare si 55% Operator instalatii

Buget venituri si cheltuieli anul 2017 Buget venituri si cheltuieli anul 2017 Buget venituri si cheltuieli anul 2017

componenta depozitare componenta depozitare componenta depozitare



9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00% 9.00% 15.00% 21.00% 10.00%

Taxa 

depozitare

Total 

depozitare 55.00%

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

componenta 

transfer

comonenta 

sortare

componenta 

TMB

Total operator 

instalatii

I. Venituri, din care: 1,492,969.59 2,133,455.32 4,744,671.96 2,133,924.99 9,472,730.00 11,606,654.99 23,023,951.86 1,537,966.97 2,205,031.16 4,886,834.34 2,187,295.96 9,529,300.00 11,716,595.96 23,281,778.43 1,687,291.96 2,271,118.24 5,133,621.36 2,237,381.79 9,587,025.00 11,824,406.79 23,741,388.35 1,735,858.46 2,344,015.57 5,163,966.36 2,291,782.51 9,643,654.00 11,935,436.51 24,019,376.90 1,789,731.84 2,423,432.70 5,321,374.58 2,350,620.80 9,701,560.00 12,052,180.80 24,442,269.92 118,508,765.46

Venituri tarif deseuri 

populatie + agenti 

economici 1,293,695.55 2,133,455.32 4,183,409.16 1,485,032.00 7,451,150.00 8,936,182.00 16,546,742.03 1,337,515.97 2,205,031.16 4,322,224.56 1,534,602.06 7,495,741.00 9,030,343.06 16,895,114.75 1,485,664.00 2,271,118.24 4,565,664.60 1,580,723.50 7,541,247.00 9,121,970.50 17,444,417.34 1,533,016.76 2,344,015.57 4,592,576.80 1,631,241.57 7,585,716.00 9,216,957.57 17,686,566.70 1,585,676.40 2,423,432.70 4,746,466.40 1,686,074.60 7,631,161.00 9,317,235.60 18,072,811.10 86,645,651.92

Venituri tarif deseuri  

parcuri si gradini 93,421.20 504,106.68 86,440.05 358,314.00 444,754.05 1,042,281.93 93,972.90 507,110.38 86,930.49 360,449.00 447,379.49 1,048,462.77 94,524.60 510,114.08 87,461.80 362,584.00 450,045.80 1,054,684.48 95,113.08 513,203.60 87,993.11 364,780.00 452,773.11 1,061,089.79 95,664.78 516,293.12 88,524.42 366,976.00 455,500.42 1,067,458.32 5,273,977.29

Venituri tarif deseuri 

stradale  105,852.84 57,156.12 254,947.06 760,386.00 1,015,333.06 1,178,342.02 106,478.10 57,499.40 256,459.25 764,950.00 1,021,409.25 1,185,386.75 107,103.36 57,842.68 258,012.31 769,514.00 1,027,526.31 1,192,472.35 107,728.62 58,185.96 259,524.50 774,078.00 1,033,602.50 1,199,517.08 108,390.66 58,615.06 261,118.43 778,823.00 1,039,941.43 1,206,947.15 5,962,665.35

Venituri tarif namol 307,505.88 902,880.00 1,210,385.88 1,210,385.88 309,304.16 908,160.00 1,217,464.16 1,217,464.16 311,184.18 913,680.00 1,224,864.18 1,224,864.18 313,023.33 919,080.00 1,232,103.33 1,232,103.33 314,903.35 924,600.00 1,239,503.35 1,239,503.35 6,124,320.90

Venituri tarif colectare, 

transport si  tratare levigat 

depozite neconforme Alba 

Iulia si Aiud 504,000.00 378,000.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 1,638,000.00

Valorificare reciclabile 2,542,200.00 2,557,350.00 2,572,950.00 2,588,100.00 2,603,550.00 12,864,150.00

II. Cheltuieli, din care: 1,132,828.83 3,041,758.08 3,804,464.68 1,073,360.00 9,472,730.00 10,546,090.00 19,329,141.59 1,139,597.13 3,059,962.56 3,827,211.02 1,079,744.00 9,529,300.00 10,609,044.00 19,013,814.71 1,228,179.82 3,078,538.56 3,850,413.30 1,086,304.00 9,587,025.00 10,673,329.00 19,082,460.68 1,234,845.57 3,096,681.12 3,873,159.64 1,092,720.00 9,643,654.00 10,736,374.00 19,193,060.33 1,242,249.68 3,115,195.20 3,896,361.92 1,099,264.00 9,701,560.00 10,800,824.00 19,306,630.80 95,925,108.11

Cheltuieli de exploatare 

deseuri populatie + agenti 

economici 1,021,705.65 3,041,758.08 3,473,148.28 819,328.00 7,451,150.00 8,270,478.00 15,807,090.01 1,027,817.63 3,059,962.56 3,493,918.88 824,224.00 7,495,741.00 8,319,965.00 15,901,664.07 1,115,744.00 3,078,538.56 3,515,145.42 829,232.00 7,541,247.00 8,370,479.00 16,079,906.98 1,121,732.92 3,096,681.12 3,535,865.36 834,128.00 7,585,716.00 8,419,844.00 16,174,123.40 1,128,460.20 3,115,195.20 3,557,041.24 839,104.00 7,631,161.00 8,470,265.00 16,270,961.64 80,233,746.10

Cheltuieli de exploatare  

deseuri parcuri si gradini 52,095.40 297,576.84 33,840.00 358,314.00 392,154.00 741,826.24 52,403.05 299,349.94 34,032.00 360,449.00 394,481.00 746,233.99 52,710.70 301,123.04 34,240.00 362,584.00 396,824.00 750,657.74 53,038.86 302,946.80 34,448.00 364,780.00 399,228.00 755,213.66 53,346.51 304,770.56 34,656.00 366,976.00 401,632.00 759,749.07 3,753,680.70

Cheltuieli de exploatare 

deseuri   stradale 59,027.78 33,739.56 99,808.00 760,386.00 860,194.00 952,961.34 59,376.45 33,942.20 100,400.00 764,950.00 865,350.00 958,668.65 59,725.12 34,144.84 101,008.00 769,514.00 870,522.00 964,391.96 60,073.79 34,347.48 101,600.00 774,078.00 875,678.00 970,099.27 60,442.97 34,550.12 102,224.00 778,823.00 881,047.00 976,040.09 4,822,161.31

Cheltuieli exploatare 

depozitare namol 120,384.00 902,880.00 1,023,264.00 1,023,264.00 121,088.00 908,160.00 1,029,248.00 1,029,248.00 121,824.00 913,680.00 1,035,504.00 1,035,504.00 122,544.00 919,080.00 1,041,624.00 1,041,624.00 123,280.00 924,600.00 1,047,880.00 1,047,880.00 5,177,520.00

Cheltuieli transport si  

tratare levigat depozite 

neconforme Alba Iulia si 

Aiud 504,000.00 378,000.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 1,638,000.00

Cheltuieli investitii: Cantar 

ST Abrud(140.000),  

separator magnetic SS 

Aiud (10.000), cantar si 

separator magnetic SS Baia 

de Aries (150.000)  300,000.00 300,000.00

III. Rezultat brut 360,140.76 -908,302.76 940,207.28 1,060,564.99 0.00 3,694,810.27 398,369.84 -854,931.40 1,059,623.32 1,107,551.96 0.00 4,267,963.72 459,112.14 -807,420.32 1,283,208.06 1,151,077.79 0.00 4,658,927.67 501,012.89 -752,665.55 1,290,806.72 1,199,062.51 0.00 4,826,316.57 547,482.16 -691,762.50 1,425,012.66 1,251,356.80 0.00 5,135,639.12 22,583,657.35

IV. Fond IID (Redeventa) 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 7,500,000.00

V. Fond inchidere si 

monitorizare 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00

VI. Redeventa 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,500,000.00

VII. Impozit profit 591,169.64 682,874.20 745,428.43 772,210.65 821,702.26 3,613,385.18

VIII. Profit net 303,640.63 785,089.52 1,113,499.24 1,254,105.92 1,513,936.86 4,970,272.17

componenta depozitare componenta depozitare componenta depozitare

ANEXA 12 - BUGETUL CONTRACTULUI DE OPERARE INSTALATII GESTIONARE DESEURI PENTRU PERIOADA 2017-2018

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V

Valoare totala 

contract

componenta depozitare componenta depozitare



Tarif urban 

(lei/loc/luna 

inclusiv TVA

Tarif rural 

(lei/loc/luna 

inclusiv TVA

Tarif urban 

(lei/loc/luna 

inclusiv TVA

Tarif rural 

(lei/loc/luna 

inclusiv TVA

99,302 76,076 23,227 24,539,748.94 7,492,217.39 196,031 142,236 12.41 5.22 10,21 5,63

99,897 76,531 23,366 25,435,067.68 7,765,566.67 195,639 141,952 12.89 5.42 10.93 6.00

100,505 76,989 23,516 26,261,694.16 8,021,620.70 195,248 141,668 13.34 5.62 11.66 6.38

101,096 77,450 23,646 27,178,625.03 8,297,891.22 194,857 141,385 13.83 5.82 12.41 6.79

101,701 77,913 23,788 28,172,594.60 8,601,359.53 194,468 141,102 14.37 6.05 13.24 7.23

ANEXA 13 - MODALITATEA DE CALCUL A TARIFULUI LA POPULAȚIE ȘI PREZENTAREA SITUAȚIEI COMPARATIVE ÎNTRE VALORILE ACTUALIZATE ȘI CELE INIȚIALE

Tarif actualizat Studiu de 

fundamentare

Tarif Plan tarifar - contract 

finantare

Populatie ruralPopulatie urbanValoare ruralValoare urban
Cantitate 

deseuri rural

Cantitate 

deseuri urban

Cantitate 

deseuri 

urban + rural



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 

privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate publică a Județului Alba  

și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  

Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba 

 

 

 

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

  Luând în dezbatere: 

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

Consiliului Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 privind  încetarea dreptului de administrare 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate 

publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea 

Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9092/17 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea Avocatului Poporului nr. 153/15 mai 2017 înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 8878/15 mai 2017;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 privind  încetarea 

dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul 

Alba - proprietate publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în 

favoarea Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 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. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea Instituției 

Avocatul Poporului, cu modificările și 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; 

- art. 9 alin. 1, art. 9 alin 5 și anexa 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Instituţiei Avocatul Poporului, republicat, cu modificările și completările ultrioare; 

       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. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 14 din 26 ianuarie 2017 se 

completează și va avea următorul cuprins „Se aprobă constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Instituției Avocatul Poporului prin Biroul Teritorial Alba asupra imobilul „Clădire 

birouri” – construcție în suprafață de 127 mp, înscris în C.F. nr. 104319 Alba Iulia, cu nr. 



cadastral 104319-C1, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2.  

Județul Alba. 

Art. 2. Predarea – preluarea imobilului și spațiului menționat la art. 1 din prezenta 

hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 

Art. 3. Instituția Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba va achita toate cheltuielilor 

cu utilitățile (apă, canalizare, salubritate, energie electrică, energie termică, etc.) aferente 

imobilului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Instituției 

Avocatul Poporului prin Biroul Teritorial Alba, Direcției Juridică și relații publice, Direcției 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                          AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 168 

Alba Iulia,  17  mai 2017 
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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

14/26 ianuarie 2017 privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate publică a Județului 

Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  

Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba 

 

 

 

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul 

Alba, având destinația „Clădire birouri” – construcție în suprafață de 127 mp, înscris în C.F. nr. 

104319 Alba Iulia, cu nr. cadastral 104319-C1, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Mihai Viteazu nr. 2, este proprietate publică a Județului Alba. 

Prin Hotărârea  Consiliului Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 a fost retras dreptul 

de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra 

imobilului identificat în paragraful anterior și a fost aprobată constituirea dreptului de 

administrare în favoarea Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba, asupra suprafeței 

utilă de 54,48 mp din acest imobil. 

Prin adresa nr. 153/15 mai 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 8878/15 mai 2017, Avocatul Poporului prin Biroul Teritorial Alba solicită completarea 

spațiului dat în administrare cu încă două spații birouri și spațiul grup sanitar din imobilul 

menționat anterior pentru buna desfășurare a activității  Biroul Teritorial Alba precum și pentru 

demararea lucrărilor de separare a utilităților întrucât  acestea sunt furnizate de Direcția Generală  

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și 

funcționarea Instituției Avocatul Poporului, cu modificările și completările ulterioare „Instituţia 

Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, 

potrivit prezentei legi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Preşedinţii 

consiliilor judeţene şi primarii vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor 

teritorialeˮ. 

Întrucât spațiile solicitate din imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, 

nr. 2 sunt neocupate, propun darea în administrarea instituției Avocatului Poporului  - Biroul 

Teritorial Alba și a spațiilor menționate mai sus din acest. 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

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

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 168 din  17 mai  2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 9092/17.05.2017 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

14/26 ianuarie 2017 privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate publică a 

Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea  

Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba 

 

 

 

Instituția Avocatul Poporului prin Biroului Teritorial Alba Iulia are competență 

jurisdicțională pentru județele Alba, Sibiu și Hunedoara și prin Centrului Zonal Alba privind 

prevenirea torturii în locurile de detenție are competență jurisdicțională pentru județele Alba, 

Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș, Maramureș, Sălaj, 

Satu Mare și Sibiu.  

Imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, proprietate publică a 

județului Alba, format din „Clădire birouri” – construcții în suprafață de 127 mp, înscris în C.F. 

104319 Alba Iulia, cu nr. cadastral 104319-C1este cuprins la poziția 18 din anexa nr. 2 a 

Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului 

Alba, cu modificările și completările ulterioare.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 s-a aprobat  încetarea 

dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul 

Alba - proprietate publică a Județului Alba și s-a aprobarea constituirii dreptului de administrare 

în favoarea Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba asupra suprafeței utilă de 

54,48 mp din acest imobil.  

Prin adresa nr. 153/15.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 

8878/15.05.2017, Instituția Avocatul Poporului prin Biroul Teritorial Alba solicită suplimentarea  

spațiilor date în administrare din imobilul înscris în CF. nr. 104319 Alba Iulia, cu nr. cadastral 

104319-C1, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, cu următoarele 

spații: 

- Spațiu birou în suprafață utilă de 24,7 mp; 

- Spațiu birou în suprafață utilă de 17,26 mp; 

- Spațiu grup sanitar în suprafață utilă de 10,07 mp. 

Suplimentarea este necesară pentru buna funcționare a Biroului Teritorial precum și în 

vederea demarării lucrărilor de separare a utilităților (gaz, curent, apă, canal) care în prezent sunt 

furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba prin Centrul de 

Servicii Comunitare Arnsberg. 

Conform art. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea 

Instituției Avocatul Poporului, cu modificările și completările ulterioare ”Instituţia Avocatul 

Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit 

prezentei legi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Preşedinţii 

consiliilor judeţene şi primarii vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor 

teritoriale”. 

Având în vedere prevederile art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - „Consiliile locale şi 

consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local 

sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să 

fie concesionate ori să fie închiriate…„ Consiliul Județean Alba poate constitui dreptul de 



administrare în favoarea Instituției Avocatului Poporului prin Biroul Teritorial Alba întrucât 

această instituție este de interes județean și zonal. 

Pentru soluționarea favorabilă a cererii Instituției Avocatului Poporului prin Biroul 

Teritorial și Centru Zonal Alba, propun constituirea dreptului de administrare în favoarea 

Instituţiei Avocatului Poporului prin Biroul Teritorial Alba asupra suprafeței utilă de 52,03 mp 

din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2 – „Clădire 

birouri” – construcție în suprafață de 127 mp, înscris în C.F. nr. 104319 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 104319-C1, suprafaţă neutilizată. Prin această suplimentare se constituie dreptul de 

administrare în favoarea Avocatului Poporului prin Biroul Teritorial Alba asupra întregului bun 

imobil „Clădire birouri” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, 

județul Alba.  

Predarea – preluarea imobilului și spațiului menționat se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate.  

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 123 din Legea nr. 

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

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

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 

privind gestionarea domeniului public al  judeţului. 
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