
ROMÂNIA 
 

 
VICE  
 

P  
privind aprobarea atribuirii unei 

, pe traseul                   
Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 
 

 
convocat a o din luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  
      - expunerea de motive la p aprobarea atribuirii unei 

speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 
- raportul de specialitate nr. 11720 din 27 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

cadrul aparatului de specialitate al  
- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei 

regulate speciale  pe traseul Zlatna - Alba Iulia, înregistrat  la registratura Consiliului 
Alba cu nr. 11552/23 iunie 2017;  

Luând în considerare: 
            - avizul favorabil  nr. 1290/23 iunie 2017, ; 

-  Livio Dario SRL în 
vederea  
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia;  

 
- . 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

gulate 
; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 

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

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

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

 
 
 

 
 
 

Art. 1. 
1 iulie 2017 - 30 

iunie 2018, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 
SRL , RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 
87, J . 

Art. 2.  
eratorul de transport rutier SC Livio Dario 

 



Art. 3. ediul Compartimentului 
cadrul aparatului 

 
 Art. 4. Prin intermediul S

transport rutier SC Livio Dario SRL ei juridic r p
din cadrul aparatului 

Alba.  
 
 
                     AVIZAT 
      VICE      
      Alin-Florin CUCUI 
                           

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 225 
Alba Iulia, 27 iunie 2017 



ROMÂNIA 
 

CONSILI  
VICE  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la p

speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier  
SC Livio Dario  SRL 

 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

atribuirea 
 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din v, în 
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

ul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

mai mare de 3 ani. 
 art. 31-39 din Normele de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ulterioare de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de trans
, aprobat prin 

 
La data de 23 iunie 2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, J
Alba, de art. 31 din 
actele normative anterior e 
efec
traseul  Zlatna - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018.        
            
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

rin curse regulate speciale pe acest traseu. 
 Prin adresa nr. 1290/23 iunie 
solicitarea operatorului de transport rutier SC Livio Dario 
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul      
Zlatna -  Alba Iulia, în baza contractului de servicii nr. 5357/12 iunie, încheiat cu  SC 
VCST Automotive Production Alba SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, 
nr. 9, J  

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 
transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus  

       - autoritate de autorizare, va elibera 
ratorul de transport 

rutier SC Livio Dario SRL a documentului de pla
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, aprobate prin 

.                                                                                                                            
           Având în vedere cele expuse, în temeiul 

cu nr. 225 din    
27 iunie 2017. 

VICE  
Alin - Florin CUCUI 



ROMÂNIA 
JUDE UL ALBA 
CONSILIUL J  

 
Nr. 11720/27.06.2017 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la p

 prin curse regulate 
speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier  

SC Livio Dario  SRL 
  
 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

 
 Potrivit art. 38  alin. 7 din , în cazul serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

 

 
     art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
, transportul public 

 

-A.R.R. 
     rii unei 

la art. 31-39 al actului 
, la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

, aprobat prin 
, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

n dosar care va cuprinde: 
a) cererea; 
b)  

-
 

nde 
 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 
, respectiv programul de 

 
 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 
serviciile specializate de 

e 

 
-



persoanelor transportate. 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 
are. 

Prin cererea 11552/23 iunie 
2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, , 
RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, Jude , 

 
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 
iulie 2017 - 30 iunie 2018. 

Solicitarea  contractul de servicii nr. 5357/12 iulie 2017, încheiat cu SC VCST 
Automotive Production Alba SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, 

 
Obiect  C VCST Automotive 

Production Alba SRL pe ruta Zlatna - Alba Iulia 

area a 3 
 inclusiv. 

Livio Dario 
pub Zlatna - Alba Iulia, a fost 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  
Prin adresa nr. 1290/23 iunie 

 regulate 
Livio Dario SRL. 

 - autoritate de autorizare in domeniul 
serviciilor de transport public local, potrivit 

-
A.N.R.S.C, 1 
iulie 2017 - 30 iunie 2018  transport rutier solicitant a 

. 

 Legea serviciilor de transport 
 

 
 

CONSILIER 
Adam -  

 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

 
VICE  
 

P  
privind aprobarea atribuirii unei 

, pe traseul  
 Aiud -  Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 
 

 
convocat a o din luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  
      - expunerea de motive la p aprobarea atribuirii unei 
tr
speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11722 din 27 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea 
cadrul aparatului de specialitate al  

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei 

regulate speciale  pe traseul Aiud - Alba Iulia, înregistrat  la registratura Consiliului 
Alba cu nr. 11553/23 iunie 2017;  

Luând în considerare: 
            - avizul favorabil  nr. 1290/23 iunie 2017, comu ; 

-  Livio Dario SRL în 
vederea  
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia;  

 
- . 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

speciale, în Jud ; 
Având în vedere prevederile: 

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

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

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

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

 ulterioare  
 
 

 
 
 

Art. 1. 
1 iulie 2017 - 30 

iunie 2018, pe traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, 
, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, 

J . 
Art. 2. 

eratorul de transport rutier SC Livio Dario 
 



Art. 3.  Compartimentului 
Au cadrul aparatului 

 
 Art. 4. Prin intermediul S
Monitorul Ofic

transport rutier SC Livio Dario SRL ei j r p ompartimentului 
din cadrul aparatului 

Alba.  
 
 
                     AVIZAT 
      VICE      
      Alin - Florin CUCUI                                          Vasile BUMBU 
                           

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 226 
Alba Iulia,  27 iunie 2017 



ROMÂNIA 
 

 
VICE  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la p

speciale, pe traseul  Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier  
SC Livio Dario  SRL 

 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

 
 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din , în 
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

mai mare de 3 ani. 
 art. 31-39 din Normele de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ulterioare de art. 13-23 din Regulamentul s
, aprobat prin 

 
La data de 23 iunie 2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare , RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, J
Alba, de art. 31 din 
actele normative anterior e  traseu pentru 

traseul  Aiud - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018.        
            
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

ean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 
 Prin adresa nr. 1290/23 iunie 
solicitarea operatorului de transport rutier SC Livio Dario 
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud -  
Alba Iulia, în baza contractului de servicii nr. 5357/12 iunie, încheiat cu  SC VCST 
Automotive Production Alba SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, 
J  

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 
transportului, cu valabilitate  în perioa  

       - autoritate de autorizare, va elibera 
ratorul de transport 

rutier SC Livio Dario SRL a documentu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, aprobate prin 

.                                                                                                                            
           Având în vedere cele expuse, în temeiul 

cu nr. 226 din    
27 iunie 2017. 

VICE  
Alin - Florin CUCUI 



ROMÂNIA 
JUDE UL ALBA 
CONSILIUL J  

 
Nr. 11722/27.06.2017 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la p

 prin curse regulate 
speciale, pe traseul  Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier  

SC Livio Dario  SRL 
  
 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

 
 Potrivit art. 38  alin. 7 din , în cazul serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

 
     art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
, transportul public 

-A.R.R. 
     rii unei 

la art. 31-39 al actului 
, la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

, aprobat prin 
, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

 dosar care va cuprinde: 
a) cererea; 
b)  

-
 

de 
 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 
 respectiv programul de 

 
 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 
serviciile specializate de 

 

 
-



persoanelor transportate. 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 
re. 

Prin cererea 11553/23 iunie 
2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, , 
RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, J ul Alba, 

 
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 
iulie 2017 - 30 iunie 2018. 

Solicitarea are  contractul de servicii nr. 5357/12 iulie 2017, încheiat cu SC VCST 
Automotive Production Alba SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, 

 
Obiect   VCST Automotive 

Production Alba SRL pe ruta Aiud - Alba Iulia 

a 3 
 inclusiv. 

Livio Dario 
public j Aiud - Alba Iulia, a fost 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  
Prin adresa nr. 1290/23 iunie 

te 
Livio Dario SRL. 

 - autoritate de autorizare in domeniul 
serviciilor de transport public local, potrivit 

-
A.N.R.S.C, 1 
iulie 2017 - 30 iunie 2018   transport rutier solicitant a 

. 

atribu Legea serviciilor de transport 
 

 
 

CONSILIER 
Adam -  

 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

 
VICE  
 

P  
privind aprobarea atribuirii unei 

, pe traseul  
 Blaj -  Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 
 

 
convocat a o din luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  
      - expunerea de motive la p aprobarea atribuirii unei 
tr
speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11725 din 27 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea 
cadrul aparatului de specialitate al  

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei 

regulate speciale  pe traseul Blaj - Alba Iulia, înregistrat  la registratura Consiliului 
Alba cu nr. 11554/23 iunie 2017;  

Luând în considerare: 
            - avizul favorabil  nr. 1290/23 iunie 2017, comu ; 

-  Livio Dario SRL în 
vederea  
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia;  

 
- . 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

speciale, în Jud ; 
Având în vedere prevederile: 

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

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

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

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

 ulterioare  
 
 

 
 
 

Art. 1. 
1 iulie 2017-30 

iunie 2018, pe traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, 
, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, 

J . 
Art. 2. 

eratorul de transport rutier SC Livio Dario 
 



Art. 3.  Compartimentului 
Auto cadrul aparatului 

 
 Art. 4. Prin intermediul S
Monitorul Oficia

transport rutier SC Livio Dario SRL ei j r p partimentului 
din cadrul aparatului 

Alba.  
 
 
                     AVIZAT 
      VICE      
   Alin - Florin CUCUI                                          Vasile BUMBU 
                           

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 227 
Alba Iulia,  27 iunie 2017 



ROMÂNIA 
 

 
VICE  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la p

speciale, pe traseul  Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier  
SC Livio Dario  SRL 

 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

 
 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din , în 
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

mai mare de 3 ani. 
 art. 31-39 din Normele de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ulterioare de art. 13-23 din Regulamentul s
, aprobat prin 

 
La data de 23 iunie 2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare , RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, J
Alba, de art. 31 din 
actele normative anterior e  traseu pentru 

traseul  Blaj - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018.        
            
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

ean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 
 Prin adresa nr. 1290/23 iunie 
solicitarea operatorului de transport rutier SC Livio Dario 
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul         
Blaj -  Alba Iulia, în baza contractului de servicii nr. 5357/12 iunie, încheiat cu  SC 
VCST Automotive Production Alba SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, 
nr. 9, J  

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 
transportului, cu valabilitate  î  

       - autoritate de autorizare, va elibera 
ratorul de transport 

rutier SC Livio Dario SRL a d
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, aprobate prin 

.                                                                                                                            
           Având în vedere cele expuse, în temeiul 

cu nr. 227 din  
27 iunie 2017. 

VICE  
Alin - Florin CUCUI 



ROMÂNIA 
JUDE UL ALBA 
CONSILIUL JUD  

 
Nr. 11725/27.06.2017 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la p

rin curse regulate 
speciale, pe traseul  Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier  

SC Livio Dario  SRL 
  
 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

 
 Potrivit art. 38  alin. 7 din , în cazul serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

 
     art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
, transportul public 

 

-A.R.R. 
     rii unei li

la art. 31-39 al actului 
, la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

, aprobat prin 
, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

osar care va cuprinde: 
a) cererea; 
b)  

-
 

 
 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 
espectiv programul de 

 
 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 
serviciile specializate de tr

r
 

-



persoanelor transportate. 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 
. 

Prin cererea 11554/23 iunie 
2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, , 
RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, J  Alba, 

 
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 
iulie 2017 - 30 iunie 2018. 

Solicitarea are l  contractul de servicii nr. 5357/12 iulie 2017, încheiat cu SC VCST 
Automotive Production Alba SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, 

 
Obiect   VCST Automotive 

Production Alba SRL pe ruta Blaj - Alba Iulia 

a 3 
 inclusiv. 

Livio Dario 
public jud Blaj - Alba Iulia, a fost 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  
Prin adresa nr. 1290/23 iunie 

 
Livio Dario SRL. 

 - autoritate de autorizare in domeniul 
serviciilor de transport public local, potrivit 

-
A.N.R.S.C, 1 
iulie 2017 - 30 iunie 2018  transport rutier solicitant a 

. 

ile conferite de Legea serviciilor de transport 
 

 
 

CONSILIER 
Adam -  

 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

 
VICE  
 

P  
privind aprobarea atribuirii unei 

, pe traseul  
 Alba Iulia - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 
 

 
convocat a o din luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  
      - expunerea de motive la p aprobarea atribuirii unei 

speciale, pe traseul Alba Iulia - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 
- raportul de specialitate nr. 11729 din 27 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

cadrul aparatului de specialitate al  
- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei 

regulate speciale  pe traseul Alba Iulia - Oiejdea, înregistrat  la registratura Consiliului 
Alba cu nr. 11556/23 iunie 2017;  

Luând în considerare: 
            - avizul favorabil  nr. 1290/23 iunie 2017, ; 

-  Livio Dario SRL în 
vederea  
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Oiejdea;  

 
- . 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

speci ; 
Având în vedere prevederile: 

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 

Art. 1. 
1 iulie 2017 - 30 

iunie 2018, pe traseul Alba Iulia - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 
SRL , RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 
87, J . 

Art. 2. 
eratorul de transport rutier SC Livio Dario 

 



Art. 3.  Compartimentului 
cadrul aparatului 

 
 Art. 4. Prin intermediul S

transport rutier SC Livio Dario SRL ei j r i p
din cadrul aparatului 

Alba.  
 
 
                     AVIZAT 
      VICE      
      Alin - Florin CUCUI                                          Vasile BUMBU 
                           

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 228 
Alba Iulia,  27 iunie 2017 



ROMÂNIA 
 

 
VICE  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la p

speciale, pe traseul  Alba Iulia -Oiejdea, operatorului de transport rutier  
SC Livio Dario  SRL 

 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

 
 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din , în 
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

mai mare de 3 ani. 
 art. 31-39 din Normele de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ulterioare de art. 13-23 din Regulamentul 
, aprobat prin 

 
La data de 23 iunie 2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistra , RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, J
Alba, de art. 31 din 
actele normative anterior e de traseu pentru 

traseul  Alba Iulia - Oiejdea, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018.        
            
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

transport public  
 Prin adresa nr. 1290/23 iunie 
solicitarea operatorului de transport rutier SC Livio Dario 
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul        
Alba Iulia - Oiejdea, în baza contractului de servicii nr. 243/5583/22 iunie, încheiat cu  
SC Transavia SA, cu sediul în comuna Galda de Jos, sat Oiej - Cluj 
Napoca, km 11, J  

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 
transportului, cu v  

       - autoritate de autorizare, va elibera 
ratorul de transport 

rutier SC Livio Dario SRL 
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, aprobate prin 

.                                                                                                                            
           Având în vedere cele expuse, în temeiul 

cu nr. 228 din    
27 iunie 2017. 

VICE  
Alin - Florin CUCUI 



ROMÂNIA 
JUDE UL ALBA 
CONSILIUL J  

 
Nr. 11729/27.06.2017 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la p

 prin curse regulate 
speciale, pe traseul  Alba Iulia - Oiejdea, operatorului de transport rutier  

SC Livio Dario  SRL 
  
 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

 
 Potrivit art. 38  alin. 7 din , în cazul serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

 
     art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
, transportul public 

-A.R.R. 
     rii un

la art. 31-39 al actului 
, la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

, aprobat prin 
, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

 un dosar care va cuprinde: 
a) cererea; 
b)  

-
 

d) graficul de circul

rinde 
 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 
or, respectiv programul de 

 
 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 
serviciile specializate 

rse 

 
-



persoanelor transportate. 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 
erare. 

Prin cererea 11556/23 iunie 
2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, , 
RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  nr. 87, Ju , 

 
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Oiejdea, cu valabilitate în perioada 1 
iulie 2017 - 30 iunie 2018. 

Solicitar  contractul de servicii transport nr. 243/5583/22 iulie 2017, 
încheiat cu - 

 
Obiect  asigurare  VCST Automotive 

Production SRL pe ruta Alba Iulia -Oiejdea 

ie propus prevede efectuarea unei 
 inclusiv. 

Livio Dario iciului de transport 
Alba Iulia - Oiejdea, a fost 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  
Prin adresa nr. 1290/23 iunie 

ui de persoane prin curse regulate 
Livio Dario SRL. 

 - autoritate de autorizare in domeniul 
serviciilor de transport public local, potrivit 

-
A.N.R.S.C, 1 
iulie 2017 - 30 iunie 2018  transport rutier solicitant a 

. 

 Alba, în conformitate cu Legea serviciilor de transport 
 

 
 

CONSILIER 
Adam -  

 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

 
 

   
 privind -economice faza  

-economici ai obiectivului  
- Pârâu lui Mihai - - Cîmpu 

Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - - limita jud  Hunedoara  
 

 2017; 
Luând în dezbatere :  
- expunerea de motive  privind -

-economici ai obiectivului 
- Pârâu lui Mihai - - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - - limita jud  Hunedoara ; 
- raportul de specialitate nr. 11723 din 27 iunie 2017 

din cadrul aparatului  
          Având în vedere prevederile: 
 - art. 14 i art. 91 alin. 1 lit. b lit. e din Legea nr. 215/2001 

; 
 - art. 44 din Legea nr. 273/2006  

e; 
 - art. 42 din Legea nr. 500/2002 
ulterioare; 
 - H.G. nr. 907/2016 -
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de inve
normativelor specifice în vigoare. 

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

ur  
 

 
 Art. 1. - Modernizare drum 

- Pârâu lui Mihai - - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - 
Mereteu - Blandiana - - limita jud  Hunedoara . 
 Art. 2.  
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - 

- limita jud  Hunedoara , iv TVA), din 
care C+M 5264867,77 lei (inclusiv TVA) prezentat în anexa nr. 1 - 

 
Art. 3. -economici pentru proiectul Modernizare drum 

- Pârâu lui Mihai - r - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - 
Mereteu - Blandiana - - limita jud  Hunedoara   anexa nr. 2 - parte 

 
Art. 4.  

patrimoniului va duce la 
 

Art. 5. 
pagina de internet www.cjalba.ro

 dezvoltare si bugete din cadrul 
aparatului  

                 AVIZAT 
                

                           ION DUMITREL                     Vasile BUMBU       
Înregistrat cu nr. 229 
Alba Iulia, 27 iunie 2017 



Anexa nr. 1  
Consiliului Jude ean Alba nr. 229 din 27 iunie 2017 

 
 
 
 

DEVIZ GENERAL 
 

- Pârâu lui Mihai - - Cîmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - - limita jud  Hunedoara  

Nr. 
crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI    

VALOARE                                         
(f r  TVA) 

VALOARE 
TVA                  
19% 

VALOARE                
cu TVA 

 LEI LEI  LEI 
1 2 3 4 5 

Capitolul 1 -  
1.1   0,00 0,00 0,00 
1.2  Amenajarea terenului  0,00 0,00 0,00 

1.3 
ui i 

aducerea la starea ini ial  
0,00 0,00 0,00 

1.4.  0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 
Capitolul 2 -  

2.1 
 Cheltuieli pentru asigurarea 

 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 
Capitolul 3 -  

3.1. 

 Studii  4000,00 0,00 4960,00 
3.1.1. Studii de teren 4000,00 0,00 4960,00 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3. Alte studii de specialitate 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
-

 
3000,00 0,00 3720,00 

3.3.  6000,00 1140,00 7140,00 

3.4. energet  
0,00 0,00 0,00 

3.5. Proiectare 20000,00 2280,00 24200,00 
  3.5.1.  0,00 0,00 0,00 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 
  3.5.3. Studiu  8000,00 0,00 9920,00 

  

3.5.4. 

 
2000,00 380,00 2380,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de execu ie 

2000,00 380,00 2380,00 

  3.5.6. Proiect tehnic + Detalii de execu ie 8000,00 1520,00 9520,00 

3.6. 
 Organizarea procedurilor de achizi ie a 
lucr rilor 

0,00 0,00 0,00 

3.7.   21794,38 4140,93 25935,31 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru 
 

15256,06 2898,65 18154,72 

3.7.2.Auditul financiar 6538,31 1242,28 7780,59 
3.8  Asisten  tehnic  43588,76 8281,86 51870,62 



  

proiectantului 
4358,88 828,19 5187,06 

3.8.1.1. pe perioada  3051,21 579,73 3630,94 
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 

 

1307,66 248,46 1556,12 

  3.8.2. Dirige  39229,88 4969,12 31122,37 
TOTAL CAPITOL 3 98383,13 15842,80 117825,93 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investi ia de baz  
4.1  i instala ii 4358875,50 828186,35 5187061,85 

  

DJ 
107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - 
- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 
Blandiana - - limita jud  
Hunedoara 

4358875,50 828186,35 5187061,85 

  4.1.1.1. Lucr ri de drumuri 4358875,50 828186,35 5187061,85 
  4.1.1.1.1. Sistem rutier 2606536,00 495241,84 3101777,84 

  
4.1.1.1.2. Dispozitive de colectare a apelor 
pluviale 

884549,90 168064,48 1052614,38 

  

4.1.1.1.3. Pode e din elemente prefabricate 
(Pode e tubulare DN 1000mm, Rigole 
Carosabile Desc rcare, Pu uri Absorbante) 

136443,40 25924,25 162367,65 

  
4.1.1.1.4. i amenajare 
baraj aval de pode  

396050,90 75249,67 471300,57 

  4.1.1.1.5. Repara ii pod, km 6 + 934.00 43715,00 8305,85 52020,85 

  
4.1.1.1.6. Amenajare intersec ii cu drumuri 
laterale i rigole carosabile 

138351,50 26286,79 164638,29 

  4.1.1.1.7. Accese la propriet i - 30 buc 40928,80 7776,47 48705,27 
  4.1.1.1.8. Parapete pe funda ii izolate - 860(m) 112300,00 21337,00 133637,00 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 

4.3 
ogice i 

func ionale cu montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.4 
Utilaje f r  montaj i echipamente de 
transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5  0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 4358875,50 828186,35 5187061,85 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli 
5.1  65383,13 12422,80 77805,93 

  
5.1.1. Lucr

 
65383,13 12422,80 77805,93 

   5.1.2. Cheltuieli conexe organiz rii antierului 0,00 0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 53666,84 950,00 54616,84 

  
5.2.1. 

 
0,00 0,00 0,00 

  
 5.2.2. 

 
22121,29 0,00 22121,29 

  

5.2.3. Cota pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului si pentru autorizarea 
lucr rilor de construc ii (0.1%) 

4424,26 0,00 4424,26 

  Constructorilor - CSC 
22121,29 0,00 22121,29 



  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, 

i  
5000,00 950,00 5950,00 

5.3. - maxim 
10% din (cap.1.2 + cap.1.3. + cap1.4. + cap.2 
+ cap.3.5 + cap3.8 + cap.4 ) 

442246,43 84026,82 526273,25 

5.4. Cheltuieli pentru  0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 561296,40 97399,62 658696,02 

Capitolul 6 -  

6.1  0,00 0,00 0,00 

6.2 teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5018555,04 941428,76 5963583,79 

DIN CARE    C+M 4424258,63 840609,14 5264867,77 

 
 

 

         
 
       Beneficiar,             Proiectant,   

 UAT JUDE UL ALBA     UAT JUDE UL ALBA  

 

                                                              DIRECTIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
                                                                           SERVICIUL DE ADMINISTRARE 
                                                                       A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT  

 
                                                       

                                                                  DIRECTOR EXECUTIV 
            Ing. Bodea Ioan  
     

 
                   Intocmit, 

                                                                                                  ing. Todoran Paul Silviu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2  
 
 

 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

- Pârâu lui Mihai - - Cîmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - - limita jud  Hunedoara  
 
 
1. Indicatori economici: 

- valoarea total  a investi iei 5018
941428,76 lei, cu un total de  5963583,79 lei (inclusiv TVA) 

o 
cu un total de  5264867,77 lei (inclusiv TVA) 

- durata de execu ie estimat : 6 luni 
 

2. Indicatori tehnici:  
- lungimea total  a drumului modernizat: 4,100 km; 
- - 

de 0 - 0,75 (m); 
- s  

o Structura tip 1 pe lungimea de 2617 (m) 
 4 cm strat uzur  BA16rul50/70 conform SR EN13108 i AND605/2014 

(BA16); 
 6 cm strat leg tur  BA20leg50/70 conform SR EN13108 i AND605/2014 

(BAD20); 
 20 cm strat piatr  spart ; 
 pietruire existent  se scarific  i se reprofileaz  cu 10 cm balast. 

o Structura tip2 pe lungimea de 1483 (m) 
 4 cm strat uzur  BA16rul50/70 conform SR EN13108 i AND605/2014 

(BA16); 
 6 cm strat leg tur  BA20leg50/70 conform SR EN13108 i AND605/2014 

(BAD20); 
 20 cm strat piatr  spart ; 
 30 cm balast. 

- -
 
o - L=2347 (m) 
o - L=1469 (m)  
o - L=849 (m) 
o - L=100(m) 

- 
carosabile proiectate: 

o pode e tubulare DN1000mm - 7 buc. 
o rigole carosabile desc rcare an uri - 32(m) 
o drenuri verticale  - 6 buc. 
o pode  din cadre tip C3 i amenajare albie amonte i aval - 1 buc. 
o repara ii pod existent - 1 buc. 

- amenajare intersec ii cu drumuri laterale - 23 buc. 
- - 860(m) 
- accese la propriet i - 30 buc. 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
UL ALBA 

EAN 
TE 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 aprobarea documenta iei tehnico-economice faza  

-economici ai obiectivului  
- Pârâu lui Mihai -  - Cîmpu 

Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - - limita jud  Hunedoara  
 
 
 

          a unei societ i c ile de comunica  unul din factorii 
 de activitate, ele mijlocind mobilitatea 

nlesnind accesul pentru exploatarea bog iilor naturale, 
schimbul de m rfuri, etc. 

- Pârâu lui Mihai - Vurp - Cîmpu Goblii - Dealu 
Ferului - Mereteu - Blandiana - u - limita jud  Hunedoara 

Pârâu lui 
Mihai, r, Câmpu Goblii, Dealu Ferului, u, 

ungimea total  de 26,025 km, 
între 5,50 m -  

-0,75(m). Din punct de vedere al structurii rutiere drumul 
este pietruit de la km 3+900 pana la km 8+118, iar restul este asfaltat. 

3+900 - km 8+118.00,  

durata de 

perspecti

 
Având în vedere cele prezentate, propun modernizarea acestui tronson de drum, 

întocmindu- -
 

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

art. 41 alin. 1 din 
,  dreptul 

 
, 

229 din 27 iunie 2017. 
 

 
, 

Ion DUMITREL 
 
 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
UL ALBA 

EAN 
Direc  
Nr. 11723 din 27.06.2017 
 
 
 

Raport de specialitate 
 aprobarea documentatiei tehnico-economice faza  

-economici ai obiectivului  
Modernizare drum - Pârâu lui Mihai - - Cîmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - - limita jud  Hunedoara  

 
 

Conform prevederilor 
, consiliul j

 publice. Aceste 
consiliului j -  

O.G. 
, drumurile de 

 între: 
a.) 

 
b.)  
c.)  

         Drumul jude ean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurp - Cîmpu Goblii - Dealu 
Ferului - Mereteu - Blandiana - u - limita jud  Hunedoara 
public al J Alba, conform 
J  la a cu nr. crt. 46, având lungimea de 29,925 km 
Hunedoara. 

 DJ107A  4+018 

 

 

8+118 restul fiind asfaltat. 
fezabilitate s-a propus modernizarea 

sectorului de drum cuprins între , realizarea unei structuri rutiere 

  

 

- Structura tip 1 pe lungimea de 2617(m) 
o 4 cm strat uzura BA16rul50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BA16); 
o 6 cm strat legatura BA20leg50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 

(BAD20); 
o 20 cm strat piatra sparta; 
o pietruire existenta se scarifica si se reprofileaza cu 10 cm balast. 

- Structura tip2 pe lungimea de 1483(m) 
o 4 cm strat uzura BA16rul50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BA16); 
o 6 cm strat legatura BA20leg50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 

(BAD20); 



o 20 cm strat piatra sparta; 
o 30 cm balast. 

 -economice faza Studiu de fezabilitate s-a 

- -economice aferente 
e în 

 indicatorii tehnico-econ  
 /2006 
publice locale 
tehnico-  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurp - Câmpu Goblii - 
Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - u - limita jud. Hunedoara  
5.963.583,79 lei (inclusiv TVA), din care C+M 5.264.867,77 lei (inclusiv TVA), prezentate în 

 
 
 

 
Director executiv, 

Ioan BODEA 
 

 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 

 
privind neexercitarea dreptului lui  
teren intravilan - monument istoric situat în , 

municipiul Alba Iulia  
 

 
an Alba convocat în   2017; 

 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive 

teren intravilan - monument istoric situat în zona Lumea 
; 

- raportul de specialitate nr. 11830/28 iunie 2017 gestionarea patrimoniului din 
; 

- adresa nr. 697/22 iunie 2017 a  , 
 Alba cu nr. 11633/26 iunie 2017; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. c  art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 

ioare; 
- Legii nr. 422/2001 

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

 
 

 

 
 

 
Art. 1.  ne  Alba asupra 

imobilului teren intravilan  mp, situat în municipiul Alba Iulia, între 
str , înscris în CF nr. 100817 Alba Iulia
167 mp., CF nr. 71721 Alba Iulia  Alba Iulia
de 473 mp., proprietar   riela, înscris în Lista Monumentelor 
Istorice, în situl arheologic de grupa A a  cod 
LMI 2015 AB-I-m-A-00005, conform 

anex la .   
Art. 2. 

 gestionarea 

 
               AVIZAT 
                
                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          
 
 
Înregistrat cu nr. 230 
Alba Iulia, 28 iunie 2017 



ROMÂNIA 
 

AN 
 

 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 
teren intravilan - monument istoric situat în  

 
 
 
 

Prin adresa nr. 697/22 iunie registratura Consiliului ba cu 
nr. 11633/26 iunie 
de domnul  teren 
intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, între . 

 D-l  , în calitate de proprietari asupra 
imobilului teren intravilan  mp, situat în municipiul Alba Iulia, între 

, 
înscris în Lista 

Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A a "Lumea 
, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00005,  
Prin adresa nr. 697/22 iunie 

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

, potrivit 

art. 41 alin. 1 din 
,  dreptul 

, 
 230 din 28 iunie 2017. 

 
 

 
Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
 

 
 

Nr. 11830 / 28.06.2017 
 

 
RAPORT  

 
teren intravilan - monument istoric situat în  

municipiul Al  
 
 

Domnul  având domiciliul în municipiul Alba Iulia, str. Muncel nr. 29, 
Alba, în calitate de coproprietar asupra imobilului teren - situat în intravilanul municipiul 

Alba Iulia, între 
.06

respectiv. Imobilul teren intravilan  mp, situat în municipiul Alba Iulia, 
între , 

înscris în 
Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A a 

, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00005.  
Conform art. 4, alin (4) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor 

monumentele istorice aflate în proprietatea 
perso

pentru monumentele istorice clasate în grupa A termenul de exercitare a 

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

 

. Prin 

Alba Iulia. 

 
teren 

intravilan
(1) li

422/2001, privind prote
ulterioare. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 

Întocmit, Ghilea Florin 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

         Consiliul J iunie 2017; 
         Luând în dezbatere :  
            - expunerea de motive 

; 
             - raportul de specialitate nr. 11832/28 iunie 2017 comun, al 
publice gestion  din cadrul 
aparatului  
             Având în vedere prevederile: 

- art. 11 alin. 1  alin. 2, art. 12 alin. 1, art. 13  art. 91 alin. 6 lit. c din Legea  nr. 
215/2001 ;  

- art. 35 alin. 3  alin. 4 din Legea nr.273/2006 , cu 
 

- O.G. nr. 26/2000 
ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                          

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

 
 

 
 
 

         Art. 1. iv-
J - M

- O
Cugir, unitatea administrativ- Comuna Pianu prin Consiliul local al comunei Pianu,  
unitatea administrativ- C
administrativ-
administrativ- C

 
         Art. 2. Apro

anexa nr. 1 anexa nr. 2 -  
         Art. 3. A 500 lei din bugetul propriu al  reprezentând aportul în 

 
         Art. 4. (1) - prin 

 pe domnul FULEA Dumitru
 598711, eliberat de SPCLEP Alba Iulia la 

1631112014312,  . 
                   (2) - prin 

 pe domnul DOCEA Lucian-Emilian
Iulia, strada Gladiolelor, nr. 5, bloc 9 ABC, sc. B, ap. 



identitate seria AX  nr. 620022, eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 03.11.2015, CNP 
1741103011116, serviciu, în cadrul Di . 
         Art. 5. Î pe domnul Dumitru Fulea, vicep  Consiliului 

. 
         Art. 6. 

, se în
, domnului Dumitru Fulea  

 domnului Docea Lucian-Emilian, 
, Dire iei gestionar

  din cadrul aparatului  
Alba. 
 
                                          AVIZAT 
       A, 
                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 231 
Alba Iulia,  28 iunie 2017 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL 
 

 
 

________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

(aici data cand semnam in fata notarului sau avocatului) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL 
 

 
 

  
1. Unitatea administrativ- , cu 

sediul în municipiul tat legal prin 
domnul FULEA DUMITRU, în calitate de 

.2017. 
2. Unitatea administrativ-  , cu sediul în 

municipiul Sebe , str. Pia a Prim
domnul NISTOR DORIN GHEORGHE, în calitate de primar al Municipiului Sebe
român, identificat  cu CI seria AX nr. 465255, CNP 1730610011091, împuternicit în acest scop 

 
3. Unitatea administrativ-  nsiliul Local, cu sediul în 

domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU Cugir
identificat  cu CI seria AX nr. 456234, CNP 1720202013535, împuternicit în acest scop prin 

 
4. Unitatea administrativ-  Comuna Pianu prin Consiliul Local, cu sediul în 

comuna Pianu de Sus, str. Principal  nr. 94,  
PETRUSE MARIN IOAN, în calitate de primar al comunei Pianu

Consiliului Local Pianu nr.............. din ........................2017. 
5. Unitatea administrativ-  , cu sediul în 

comuna S li tea, str. Drejman, 
domnul , în calitate de primar al comunei 

 
6. Unitatea administrativ-terito  , cu sediul în 

comuna , 
domnul MORAR NICOLAE-FLORIN, în calitate de primar al comunei 
român, identificat  cu CI seria AX nr. 354509, CNP 1640428014320 împuternicit în acest scop 

 
7. Unitatea administrativ-  , cu sediul în 

comuna ugag, str. Principal  
domnul JINAR CONSTANTIN, în calitate de primar al comunei 
identificat  cu CI seria AX nr. 537547, CNP 1591210014305, împuternicit în acest scop prin 

 
O.G. nr. 26/2000 cu 

ASOC
. 

 
Art. 1. Denumire 
1.1.  

  
Servic
08.11.2017.  

1.2.    
continuare - -
nepatrimonial - 

 
 Art. 2. Sediu   
   2.1. Alba. 
   2.2. 



 
 Art. 3. Durata 
 

 
 Art. 4. Scop 

4.1.  -

publice.  
 5. Obiective: 
 Act constitutiv
ur  

 
din zona Mun ilor ureanu; 

 niul 
turismului, la nivelul Mun ilor  

 
noi din domeniul turismului; 

  a Mun ilor ureanu, prin editarea de 
 

 ilor ureanu, optimizarea 
 a acestor centre; 

 
domeniul turismului durabil; 

  
 n turismul din zona Mun ilor ureanu; 
 

ilor ureanu; 
 

turismul din zona Mun ilor  
 

ilor 
 

 
turismului; 

 
ustria turismului; 

 
ilor ureanu; 

 ritelor forme 
de turism (cultural, de agrement, de afaceri, agroturism, de week-end) 

 
din zona Mun ilor ii serviciilor 

 
 

turismului din zona Mun ilor riculturii, a 

 
 

-2020. 
 5.2. 
existente, atragerea de noi astfel 



atingerii obiectivelor stabilite la punctul 5.1. de mai sus. 
 5.3. 

 
 5.4. 

n vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost 
 

 Art. 6.  
6.1. 3500 lei 

 : 
(1) 

ALBA   500 lei 
(2) Unitatea administrativ-    500  lei  

  (3) Unitatea administrativ-   500  lei 
(4) Unitatea administrativ-  Comuna Pianu prin Consiliul Local  500  lei 
(5) Unitatea administrativ-   500  lei 
(6) Unitatea administrativ-   500  lei 
(7) Unitatea administrativ-   500  lei 
6.2. 
Acestea pot proveni din: 
a.)  
b.)  
c.)  
d.) D  
e.) 

 
f.) Do  
g.) 

 
h.)  

  6.3.  
(1) Unitatea Administrat

ALBA   25000 lei 
(2) Unitatea administrativ-    15000  

lei  
  (3) Unitatea administrativ-   15000  lei 

(4) Unitatea administrativ-  Comuna Pianu prin Consiliul Local  2500  lei 
(5) Unitatea administrativ-   2500  lei 
(6) Unitatea administrativ-   2500  

lei 
(7) Unitatea administrativ-   2500  lei 

 6.4.  
  6.5.  

 
  6.6. A

 
 6.7. 

copul principal al acesteia. 
 6.8. 

  
Art. 7.  

  7.1. organe: 
 A.)  

B.) Consiliul Director 
C.) Cenzorul; 



D.) Trezorierul 
 A.)   este organul de conducere al As

 
 : 
          1.) domnul FULEA DUMITRU 
CNP 1631112014312, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-  

 J  
a  

    2.) domnul NISTOR DORIN GHEORGHE - 
nr. 465255, CNP 1730610011091, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-

 local 
.............................  

     3.) domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU  
CI seria AX nr. 456234, CNP 1720202013535, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea 
administrativ-  local 
..................................   

     4.) domnul PETRUSE MARIN IOAN  
460698, CNP 1680105014315, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-

 rârea Consiliului Local al comunei Pianu nr. 
......................................   

     5.) domnul  
CNP 1630613013521, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-  

 
......................................   
     6.) domnul MORAR NICOLAE-FLORIN   cu CI seria AX 
nr. 354509, CNP 1640428014320, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-

  
....................................................  în Adunarea Ge  
     7.) domnul JINAR CONSTANTIN  
537547, CNP 1591210014305, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-

  al comunei 
....................................................   

 B.) Consiliul Director  

 
 

în Statut.  
 
Director: 
  este: 

 Domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU, 
Doinei, nr. 6, sc. A, et. 2, ap. 5, identificat  cu CI seria AX nr. 456234, CNP 1720202013535. 
  este: 

 Domnul NISTOR DORIN GHEORGHE - icipiul 
  219, identificat  cu CI seria AX nr. 465255, 

CNP 1730610011091. 
 Membri: 

 Domnul DOCEA LUCIAN EMILIAN, 
Iulia, str. Gladiolelor, nr. X, nr. 
620022, CNP 1741103011116 

 Domnul JIBOTEAN MARIUS-OLIVIU, 
 . 

 Domnul -CANDIN, liat în municipiul 
  

nr. 380451, CNP 1730319011116. 
 Doamna -ADRIANA, 

sat Pianu de Sus, nr. 145, p
2781017014311. 



 Domnul -TEOFIL, 
str. Joseni, nr.  

 Domnul  MUNTEAN IOAN MARIUS, 
str. Subgr dini, nr.  

 Domnul RUSNEAC ALIN-LUCIAN, 
Valea Frumoasei, nr. 
1780130014306. 
 C.) Cenzorul 
membri. 
 D.) Trezorier.  
 

doamna GRIGOR 
MARIA-NICOLETA icipiul c  

2831206014666. 
  
  
 Poate dobândi calitatea d

 
 Art. 9. Membri de onoare 
 

de membru de onoare.  
 Art. 10. Persoane împuternicite 
 Domnul APOLZAN MIHAI

c personal 

 
 Art. 11.  
 Regulile r

 
 
  
 
  
Unitatea Administrativ teritoria  

 
 
Unitatea administrativ-   
 prin Primar NISTOR DORIN GHEORGHE 
 
Unitatea administrativ-   
prin Primar TEBAN ADRIAN OVIDIU 
 
Unitatea administrativ-  Comuna Pianu  
prin Primar PETRUSE MARIN IOAN 
 
Unitatea administrativ-   

 
 
Unitatea administrativ-   
prin Primar MORAR NICOLAE-FLORIN 
 
Unitatea administrativ-  ag  
prin Primar JINAR CONSTANTIN 



Anexa nr. 2  
 

 
STATUTUL 

 
 

  
 1. Unitatea administrativ- , cu 

on  1, cod 510118, reprezentat legal prin domnul 
FULEA DUMITRU, în calitate de 
nr. 598711, CNP 1631112014312, împutern
Alba  nr.............. din ........................2017. 
 2. Unitatea administrativ-  local, cu sediul in 
municipiul Sebe , str. Pia a Prim  
domnul NISTOR DORIN GHEORGHE, în calitate de primar al municipiului Sebe
român, identificat  cu CI seria AX nr. 465255, CNP 1730610011091, împuternicit în acest scop 

 
 3. Unitatea administrativ-  local, cu sediul în 

domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU
identificat  cu CI seria AX nr. 456234, CNP 1720202013535, împuternicit în acest scop prin 

 
 4. Unitatea administrativ-  Comuna Pianu prin Consiliul local, cu sediul în 
comuna Pianu, sat Pianu de Sus, str. Principal   
PETRUSE MARIN IOAN icat  cu 

Consiliului Local Pianu nr.............. din ........................2017. 
 5. Unitatea administrativ-  local, cu sediul în 
S li tea, str. Drejman,  

seria AX nr. 564250, CNP 1630613013521, împuternicit în acest sc
 

 6. Unitatea administrativ-  local, cu sediul în 
 eprezentat legal prin domnul 

MORAR NICOLAE-FLORIN
identificat cu CI seria AX nr. 354509, CNP 1640428014320 împuternicit în acest scop prin 

 ........................2017. 
 7. Unitatea administrativ-  , cu sediul în 

  
JINAR CONSTANTIN, în calitate de primar al 

 
 
 O.G. nr. 26/2000 cu 

 
 

Capitolul I 
 

 
 Art. 1. Denumire 
   1.1.  

  
data de 

08.11.2017.  
   1.2.    
continuare - -
nepatrimonial -  O.G. 



 
 Art. 2. Sediu 
      2.1.  
      2.2. 

 
 Art. 3.  
      3.1.  
 

Capitolul II 
Sc  

 Art. 4. Scop 
   4.1.  -

publice.    
Art. 5 Obiective 
5.1 

 
 

din zona Muntilor Sureanu; 
 

t
 

 
noi din domeniul turismului; 

 
 

 
 

 
domeniul turismului durabil; 

  
 Atra  
 

 
 

acestora; 
 

 
 

tursimului; 
 perarea între 

 
 

 
 

de turim (cultural, de agrement, de afaceri, agroturism, de week-end) 
 

 în general, în vederea 

 



 
turismului din zona Muntilor Sureanu, p

 
 

-2020. 
 

5.2.  

subsumate atingerii obiectivelor stabilite la punctul 5.1. de mai sus. 
5.3. 

 
5.4. 
org  

Capitolul III 
 

Art. 6  
6.1.  
6.2. Fiecare asociat trebuie 

-  
6.3. 

prezentul Statut. 
Art. 7 Drepturile  
7.1.  

  
  
 puneri în Adunarea 

 
  
  
 utului;  
 Dreptul 

  
 

 
Art.8  
8.1.  

 
conducere;  

  
  
 care, prin natura lor, pot leza scopul, drepturile sau 

 
Art. 9  
9.1.    

 

 

de onoare.  
Art. 10  

 

asupra deciziei.  



propunerea Consiliului director.  
 

  
  
 Angajarea în ac  

 ore de la 

 
 

Capitolul IV 
 

Art. 11  
11.1.  

(a)  
(b) Consiliul Director; 
(c) Cenzorul; 
(d) Trezorierul. 

 
 

  

membrilor. 
11.2 : 
          1) domnul FULEA DUMITRU 
CNP 1631112014312, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-  

  
 

    2) domnul NISTOR DORIN GHEORGHE - 
nr. 465255, CNP 1730610011091, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-

  
.............................  
     3) domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU  n român, identificat  cu 
CI seria AX nr. 456234, CNP 1720202013535, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea 
administrativ-   
Cugir nr. ..................................  în Adunarea Gene  
     4) domnul PETRUSE MARIN IOAN  
460698, CNP 1680105014315, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-

  al comunei Pianu nr. 
......................................   
     5) domnul  
CNP 1630613013521, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritori  

 
......................................   
     6) domnul MORAR NICOLAE-FLORIN  
nr. 354509, CNP 1640428014320, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-

  
....................................................   
     7) domnul JINAR CONSTANTIN  
537547, CNP 1591210014305, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-

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

Art. 12  
12.1.  

  
 Aprobarea bugetului  



  
  
  
  
  
  
 

lichi  
 

în prezentul statut.  
Art. 13  
13.1.  
13.2. 

 
13.3. 

 
13.4. Convocarea se face prin e-

vor face obiectul dezbaterilor.  
13.5. 

-al treilea membru al Consiliului Director. 

 
13.7. 

în ordinea de zi. 
13.8. Asociatul care, într- eresat 

 
13.9. 

 
Art. 14  

 
este îndeplinit, se va stabili o a 

 
14.3. La cea de-
pu  

n
singur vot.  

 

 

înlocuitorul acestuia la finalul întrunirii. 
 

Consiliul Director 
Art. 15 Consiliul Director 
16.1. 

 
  

15.2. 
 



15.3. Pentru un mandat de 4 ani, membrii Consiliului Director sunt:  
 este: 

 Domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU, 
Doinei, nr.6, sc. A, et. 2, ap. 5, identificat  cu CI seria AX nr. 456234, CNP 1720202013535. 

 este: 
 Domnul NISTOR DORIN GHEORGHE - 

cu CI seria AX nr. 465255, CNP 1730610011091. 
Membri: 

 Domnul DOCEA LUCIAN EMILIAN , 

620022, CNP 1741103011116. 
 Domnul JIBOTEAN MARIUS-OLIVIU , 

. 
 Domnul -CANDIN , 

1730319011116. 
 Doamna -ADRIANA , 

7, CNP 
2781017014311. 

 Domnul -TEOFIL , 

1800503013661. 
 Domnul  MUNTEAN IOAN MARIUS, 

 
 Domnul RUSNEAC ALIN-LUCIAN , 

nr. 423031, CNP 1780130014306. 
15.4. 

 
Art. 16 iului Director 
16.1.  

 

 
 În  
  
  
 mbru, la cererea celui 

 
  
 

în prezentul statut.  
16.2.  

 
-  
-  
- 

 
-  

Art. 17  
intelui.  

 

 

 



Consiliului Director 

 
 

  
 

membru; 
 Prin deces; 
 -

 
 

Cenzorul 
Art. 19. Cenzorul 
19.1. 

membri. 
19.2. Cenzorul este ales cu o majoritate simp
la propunerea Consiliului Director. 

Director, care nu pot avea calitatea de cenzori.  
 

19.4.  
-  
- -contabile; 
- 

-
 

- 
 

 
 

  Trezorierul 
zorierului. 

 

 ani. 
 

-  
-  
-  
- e de Consiliul Director; 
-  
- -contabile ale 

 
- financiar-contabile solicitate. 

doamna GRIGOR MARIA-NICOLETA 

identitate seria AX, nr. 501336, CNP  2831206014666. 
Capitolul V 

 
Art. 21 Patrimoniul  
21.1. 3500 lei 

 : 



(1)   
500 lei 
(2) Unitatea administrativ-    500  lei  
 (3) Unitatea administrativ-  l Local  500  lei 
(4) Unitatea administrativ-  Comuna Pianu prin Consiliul Local  500  lei 
(5) Unitatea administrativ-   500  lei 
(6) Unitatea administrativ-  iul Local  500  lei 
(7) Unitatea administrativ-   500  lei 
21.2. 

lege.  
Art. 22  
22.1. 

proveni din:  
a)  
b)  
c)  
d)  
e) 

 
f)  
g) 
nerambursabile 
h)  

 
(1)   
25000 lei 
(2) Unitatea administrativ-    15000  lei  
 (3) Unitatea administrativ-   Local  15000  lei 
(4) Unitatea administrativ-  Comuna Pianu prin Consiliul Local  2500  lei 
(5) Unitatea administrativ-   2500  lei 
(6) Unitatea administrativ-  siliul Local  2500  lei 
(7) Unitatea administrativ-   2500  lei 

 
22.4. 
proprietate  
 

 
 

22.5. 
 

Capitolul VI 
 

Art. 23 .  
 

 

. 

 
 

-  
- când rea  
- -a constituit. 

 



 
persoane fizice. 
    

 
    
alin. (1) lit. a) - 

sau f  
    (4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-
prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara. 
 

Capitolul VII 
 

Art. 25  
25.1. 
face cu 
singur vot.  
25.2. e drept la prevederile prezentului Statut. 
25.3.  
25.4. Domnul APOLZAN MIHAI

dentitate seria AX, nr. 476768 , cod numeric personal 

dobândi

or. 
 

 
 

 
 

 
Unitatea administrativ-   
 prin Primar NISTOR DORIN GHEORGHE 
 
 
Unitatea administrativ-   
prin Primar TEBAN ADRIAN OVIDIU 
 
 
Unitatea administrativ-  Comuna Pianu  
prin Primar PETRUSE MARIN IOAN 
 
 
Unitatea administrativ-   

 
 
Unitatea administrativ-   
prin Primar MORAR NICOLAE-FLORIN 
 
Unitatea administrativ-   
prin Primar JINAR CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de 

 
 
 
         -2020, ap

 130 din 30 iulie 2014

 
         De asemenea, Obiectivul strategic nr. 3 intitulat 

 
obiective prioritare: 3.1.  

, 3.2.    
i natural. Fiecare dintre cele 3 obiective 

 
         
2014- ministrativ-

 
         

crearea cadrului de cooperare între 
-teritoriale din 

, 

furnizorii de astfel de servicii publice .   
         A

-teritoriale ce se vor asocia. 
         O.G. nr. 

 
         Mai mult decât atât, Legea nr. 215/2001 a ei publice locale, 

-teritoriale de a se 

de utilitate pu
regional. 
         

-teritoriale enumerate, pentru constituirea 
 

         Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 38 alin. 1 din Regulamentul de 
cu 

nr. 
în vederea cons . 
 

 
Ion DUMITREL 

 
 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 
 

RÂRE 
cu privire la aprobarea radierii din I  

domeniului public al J   
 DJ 762A: DJ 762 - - -  jud  Arad 

 
 

 
iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive cu privire la aprobarea radierii din 

I J lui Alba DJ 
762A: DJ 762 - - -  Arad; 

- raportul de specialitate nr. 11845/28 iunie 2017 
din cadrul aparatului ; 

Luând în considerare prevederile local al comunei Avram Iancu 
nr. 46/2017 - 

- -  unal 
DC 91: DJ 762-Avram Iancu -  

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 

; 
- O.G. nr. 43/1997 

 
-  H.G. nr. 540/2000 

; 
- H.G. nr. 974/2002 

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

 
 

 
 

 
 

Art. 1. tronsoanelor din drumul  DJ 762A: DJ 762 - 
 - -  Arad, situate administrativ în comuna Avram Iancu, 

având datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - 
 eres local - 

drum de interes local -  din domeniul public al J i din 

administrarea Consiliului local al comunei Avram Iancu. 
Art. 2. I

J  - - - 
jud  anexa nr. 1 - 

anexa nr. 2 - 
 

Art. 3.  se va modifica în mod 
 



Art. 4. dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
va opera m în  a U

Adiministrativ Teritoriale -   
Art. 5. Predarea-preluarea bunurilo anexa nr. 1  

 
Art. 6. 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul a 
 

Art. 7. 
 

com , Consiliului local al  
comunei Avram Iancu,  

 din cadrul aparatului de speciali . 
 

                 AVIZAT 
                

                           ION DUMITREL                     Vasile BUMBU       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 232 
Alba Iulia, 28  iunie 2017 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor 

J Alba  
 DJ 762A: DJ 762 - - -  Arad 

 
 
 

J rumul 
DJ 762A: DJ 762 - - -  Arad rins în 

domeniul public al J ului Alba, a cu nr. crt. 86, având lungimea de 22,000 km 
Arad. Acesta provine din drum comunal drum forestier.  

Demersurile pentru c s-au  în perioada 1998-2000, 
-a elaborat Studiul privind sistematizarea re

România
 

. 
km 1+367  6+467 

înregistrare, acesta fiind cuprins atât în domeniul public al statului - proprietar Statul Român 
administrarea - Romsilva
public al J
decursul timpulu

 
Prin 46/2017, Consiliul local al comunei Avram Iancu 

J  a sectorului de drum  , 
între km 0,000-  

km 6+467  22+000 ( ).  
 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

, potrivit 
ui 

art. 41 alin. 1 din 
,  dreptul 

, 
232 din 28 iunie 2017. 

 
 

 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

CONSILI  
GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 11845/28.06.2017 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 DJ 762A: DJ 762 - - -  Arad 

 
 

 
Conform prevederilor 

privind inclusiv infrastructura publice. Aceste 
-  

Conform O.G. 

 
    

portante 
 

     
     

 dresa a Consiliul 
ean Alba cu nr. 3022/03.07.1997  elaborarea unui Studiu privind sistematizarea 

re
Necesitatea studiului se justi

trecut s-

polarizatoare de trafic, 
  

-
a încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea re

 , în calitate de proiectant. 
Astfel în data de 06.08.1997  

 l nr. 3575/06.08.1997 pentru întocmirea 
Studiu nia . 

Prin se aprob  
 , program ce va fi comunicat 

 
Printre drumurile propuse a se clasa în drum jude DJ 762A: DJ 762 - 

- - , drum ce Arad, având 
punctul de plecare în  limita cu 

. Lungimea total 22,000 km. Acesta provine din drum comunal 
 Pentru tronsonul cuprins între km 1+367  6+467, 

pe de o parte proprietar Statul Român, administrator  Romsilva ca 
 -a încercat clarificarea 

 in adresele  nr. 2954/17.06.1999 
Consiliul  durilor acordul pentru clasarea unor 
tronsoane de drumuri forestiere în dru Regia 

, motivând prevederile art. 54 din Codul Silvic (Legea 26/1996) care 
i f  . 



Prin H Consiliului J  nr. 8/31.01.2000 

studiu ce a stat 

 
Prin H.G. nr. 974/2002 

ulterioare, DJ 762A: DJ 762 - Vidr - -  a 
 86, având lungimea de 

22,000 km. 
 Alba Iulia reiese 

nul din drumul DJ 762A: DJ 762 - - - 
jud. Arad, cuprins între km 1+367  6+467 se suprapune cu drumul forestiere 

. 
În perioada 2014-2017 s-au reluat demersurile de clarificare  

respectiv 
Regia  - Romsilva nefiind de acord cu clasarea drumurilor forestiere în 
drumuri ne. 

DJ 762A: DJ 762 - 
- - , ca 

comunei Avram Iancu prin HCL nr. 46/2017 de declasare a 
an identificat în anexa nr. 1 

art. 12 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
 încadrarea 

  
propun adoptarea proiectului 

art. 91 alin. 1 lit. c din 
 

ulterioare

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Andreea Babin 







ROMÂNIA 
 

 
 

RÂRE 
cu privire la aprobarea munale, în 

  unui tronson din  
drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu -Tîrsa 

 
iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive cu privire la aprobarea 

 unui 
tronson din drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Tîrsa; 

- raportul de specialitate nr. 11857/28 iunie 2017 
din cadrul aparatului ; 

Luând în considerare prevederile  
p - - Muntele 

-   - Avram Iancu - Tîrsa în 
 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 

; 
- O.G. nr. 43/1997 privind re

 
- H.G. nr. 540/2000 

; 
- H.G. nr. 974/2002 

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

 
 

Art. 1.  unui tronson 
din drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Tî inând comunei Avram Iancu, în 

DJ 762 - Avram Iancu, având 
datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1   

Art. 2. Se  cuprinderea în 
Alba 219 a bunului imobil DJ 762B: DJ 762 - Avram Iancu având datele de 
identificare prezentate în anexa nr. 2   

Art. 3. a dezvoltare i bugete din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
 va opera m   a UAT 

 
Art. 4. Predarea-preluarea bunului anexa nr. 1  se 

 
Art. 5. atrimoniului 

dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate a 
duce la îndeplinire preve  

Art. 6. 
 

edinte , Consiliului local al 
comunei Avram Iancu,  

 din cadrul aparatului . 
                                  AVIZAT 
        
                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    
Înregistrat cu nr. 233 
Alba Iulia, 28 iunie 2017 



ROMÂNIA 
 

 
P  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
cu privire la aprobarea 

 unui tronson din  
drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Tîrsa 

 
 
 

 
Drumul comunal DC91: DJ762 - Avram Iancu - Tî 6,400 km, 

localitatea Tîrsa, 
comunei Avram Iancu.  

Prin Consiliului Local al comunei Avram Iancu nr. 46/2017 privind 
- - - 

 Arad, drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu 
- Tî  , se J

 a sectorului de drum   (km 0+000 - 1+367) 
drum vicinal a tro km 6+467  22+000 (
Arad) - - - 

 Arad. unui sector de drum comunal din DC 91: 
DJ762 - Avram Iancu - Tîrsa, , în lungime de 
1,917 km, în  

-un , 
de drum comunal a unui tronson din drumul comunal DC 91: DJ 762-Avram Iancu-Târsa, 

comunei Avram Iancu, 
762B: DJ 762-Avram Iancu  cuprinderea acestuia în 

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

, potrivit 

art. 41 alin. 1 din 
,  dreptul 

, 
233 din 28 iunie 2017. 

 
 

, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

 
GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 11857/28.06.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
cu privire la aprobarea 

 unui tronson din  
drumul comunal DC 91: DJ 762-Avram Iancu-Târsa 

 
 

privind 
inclusiv infrastructura publice

-  
Conform Ord

 
    

 
     
     
Sectorul de drum care se , în 

lungime de 1,917 km, provine din drumul comunal DC91: DJ 762-Avram Iancu-Târsa, în 
lungime  din punct de vedere al structurii rutiere acesta fiind asfaltat.  

unui sector de drum din DC 91: DJ 762-Avram Iancu- a drumului 
 , s

art. 12 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
are, încadrarea 

îl preia în administrare  

 unui tronson din drumul comunal DC 91: DJ 762-Avram Iancu-Târsa 
presupune cuprinderea acestuia în inventarul bunurilor care 

H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al 
 , anume la 

. Deasemenea se vor face demersurile de actualizare a H.G. nr. 540/2000 

uti  
propun adoptarea proiectului 

art. 91 alin. 1 lit. c din 

ulterioare

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
BODEA Ioan 

 
 
Redactat: Andreea BABIN 
 



 
33/28 iunie 2017 

 
 
 
 
 

Datele de identificare  
a bunului imobil care se  

 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
drumului 

Traseul drumului 
 Lungimea 

 Origine Destin  
1 DJ 762B DJ 762  Avram Iancu 0+000 1+917 1,917 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ROMÂNIA 
 

 
 

 
 

Proiectului European Network for the Economic 
Cohesion and Solidarity in Rural areas - 

drul Programului Europa pentru Cet - Apelul de proiecte 2017  
 

 
 convocat a din luna iunie 2017; 
 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive 
proiectului European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas -

pentru Cet - Apelul de proiecte 2017; 
- raportul de specialitate nr. 11774/27 iunie 2017  din 

   
Luând în considerare prevederile Ghidului 

2014- ; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1  art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 ; 
 - art. 2 pnct. 51  art. 35 din Legea nr. 273/2006 lice locale, cu 

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

 
 
 

 
 

 
 Art. 1. 
Cohesion and Solidarity in Rural areas - -

 
- Apelul de proiecte 2017  

Art. 2. 
40000 lei.  

Art. 3. 
semneze contractul de grant al proiectului 
Solidarity in Rural areas -

- Apelul de proiecte 2017. 
Art. 4.  

bugete va duce la îndeplinire 
 

Art. 5. 
www.cjalba.ro

Dire
 cadrul aparatului de specialitate al 

 
                        AVIZAT 
        
                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    
 
   
Înregistrat cu nr. 234 
Alba Iulia,  28 iunie 2017 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
Cohesion and Solidarity in Rural areas -ENSuRe -

 
- Apelul de proiecte 2017  

 
În conformita

lice în domeniile 

 

planificare sectoriala adresat mediului rural - 
-

2024. 
oliticile altor regiuni din 

-
state diferite în vederea depunerii u

 
Tematica proiectului ENSuRe- European Network for the Economic Cohesion and 

Solidarity in Rural areas ENSuRe-Retea europeana  pentru coeziune economica si sociala în 
mediul rural 

-
 

Proiectul care va fi implementat în perioada 3.07.2017 - 

gul public 
.  

În acest sens, pe perioada de implementare  a proiectului ENSuRe - European 
Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas  ENSuRe-Retea 
europeana  pentru coeziune economica si sociala in mediul rural, vor avea loc la nivelul 

durabile a mediul

rategiile locale precum 

 

 pean Network for the Economic Cohesion and Solidarity in 
Rural areas -

- Apelul de proiecte 2017  
 

 
 

Ion DUMITREL 
 
 



ROMÂNIA 
 

CONS  
 

 
Nr. 11774/27.06.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas -
- Apelul de 

proiecte 2017  
 
 

 
 Programul  

 

i 

 
 

 
 
s- nat de Centrul Regional  de Informare 

promovarea mediului rural  
 

Spania, Letonia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Croa

-uri. 
 Ca urmare a depunerii cererii de finan
acordarea unui grant în valoare de 150 000 euro. 
 Scopul  proiectului este de a crea o 
mediul rural, 

sponsabile cu 
politicile privind dezvoltarea mediului rural. 
 

nevoile l
 

- 02.07.2019. 
 

- 

ritului civic 



rea proiectului. Alte teme conexe evenimentelor 

managementul proiectului, organizare si planificare; analiza politicilor locale pentru mediul rural 
în raport cu Politic

- probleme comune -  
- al 

 

 
 

de activitate, domenii care au o 
 

 
pecifice, la nivelul întregului 

 
 In etapa a II-

dezbat  
 

nd ca 

 
În perioada iulie 2017 - ganiza în cadrul 

 
 desemnarea unei echipe tehnice pluridisciplinare pentru gestionarea proiectului pe 

domeniile: management de proiect, asistenta financiara, dezvoltar
socio-  

 
 

 
unui grup de lucru, 

 
proiectului, 

 
 

 elabora
 

 
omeniile prioritate stabilite la nivel 

comunitar, 
 

-media, 
  
 

 
 
pentru organi
faptul ca cele 6 evenimente vor fi organizate de parteneri din Italia, Grecia, Spania, Slovenia si 

te. Bugetul total al 



suplimentare, acestea vor fi acoperite din bugetul 

 
 În acest context, conform Ghidului programului si regulilor financiare ale acestuia, 
Comisi

. In acest caz, 
financiar din bugetul propriu 

proiectului prin articole de presa, spoturi video-radio, materiale de informare, cheltuieli de  

000 lei. 
 
Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas -

com

fost descrise. 
 

 
 

Director executiv, 
Marian AITAI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 

 
 

 
 

 
privind 

2017 privind aprobarea - indicatorilor 
tehnico-economici pentru Spitalului 

 
-2020 

 
iunie 2017; 

  Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive privind 

privind aprobarea 
tehnico-  indicatorilor tehnico-economici pentru 

Spitalului  în vederea depunerii 
-2020; 

- raportul de specialitate comun nr. 11942 din 29 iunie 2017 
-România 100 din cadrul aparatului 

; 
: 

- al Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului  
-

 
cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

- 
proiect cod SMIS 114211    

Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 3 lit. f  art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 

; 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 

; 
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 , 

ulterioare; 
- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizata, 

- -economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
; 

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

 
 

 
Art. 1. Se  ei tehnico-economice a 

- indicatorii 
tehnico-economici pentru Reabilitare Spitalului 

conform anexei 
indicatorii tehnico-economici   

Art. 2. J
Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 din aparatul de specialitate al 

ri.  
Art. 3. 

Spitalului 



 
-România 100 din cadrul aparatul  de 

 
 
 

                                                                 AVIZAT 
       P  
        Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 235 
Alba Iulia, 29 iunie 2017 



Anexa la P  
235 /29 iunie 2017 

 
 

DESCRIEREA INVESTITIEI 
Extras din Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie 

 Intocmita de S.C. Instal Vest SR.L. 
 
 
 

Reabilitare energetica a Spitalului Judetean de 
Urgenta Alba Iulia -dul Revolutiei 1989, nr. 23, din Municipiul Alba Iulia 
constau în urmatoarele: 

- Izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de multipor de minim 15 cm grosime, 
e armata cu tesatura deasa de fibra de sticla sau fibre 

organice; 
- Izolarea termica a planseului tavan sub terasa prin aplicarea unui strat de polistiren 

extrudat ignifugat de minim 20 cm grosime; 
- Izolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 5 cm grosime; 
- Inlocuirea planseului terasa (foarte deteriorate  infiltari de apa) cu acoperis de tip 

sarpanta din panouri termoizolante pe structura metalica usoara; 
- Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor deteriorate cu altele noi, precum si montarea de 

jgheaburi si burlane acolo unde este necesar conform proiectului de executie; 
- Izolarea termica a planseului sub acoperis cu un strat de vata mineral de minim 20 

cm grosime; 
- Sporirea rezistentei termice a planseului peste subsol prin aplicarea unui strat de 

polistiren extrudat ignifugat de minim 10 cm grosime; 
- Inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie PVC cu geam termopan cu acoperire 

selective Low-E avand fante pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei 
condensului pe elementele interioare de anvelopa, si a usilor din aluminiu cu geam 
termopan, cu sistem automat de inchidere, etansarea elementelor mobile (usi, 
ferestre) din component spatiilor anexe ale cladirii (casa scarii, subsol, etc.); 

- Asigurarea ventilarii mecanice a blocului alimentar; 
- Demontarea echipamentelor montate apparent pe fatade si terasele cladirii, precum si 

remontarea acestora dupa lucrarile de reabilitare; 
- Refacerea finisajelor corespunzatoare standardelor actuale in zonele de interventie; 
- Reparatia trotuarelor pentru a elimina infiltratiile la infrastructura cladirii; 
- Repararea rigolelor de preluare a apelor pluviale  
- Reabilitarea termica a sistemului de incalzire; 
- Modernizarea instalatiei electrice principale; 
- Modernizarea instalatiilor de ventilare si de abur; 
- Modernizarea statiei de pompe de stingere a incendiilor si hidrofor; 
- Inlocuirea retelelor termice, de apa calda menajera si abur din incinta 

amplasamentului; 
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere folosind surse 

de energie regenerabila (panouri solare); 
Cladirile propuse pentru interventii in vederea cresterii eficientei energetice sunt 

corpurile A, B, C, D, E, care formeaza Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia si cladirile pentru 
Medicina Legala si Centrala Termica. 



Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii: 

 
REABILITARE ENERGETICA A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA 

IULIA 
B-dul Revolutiei 1989 nr. 23 Alba Iulia  

 
 
1)  

REABILITARE ENERGETICA A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA 
ALBA IULIA  

         B-dul Revolutiei 1989 nr.  
 
2)  

Amplasamentul constructiei este in intravilanul municipiului Alba Iulia, B-dul Revolutiei 
1989, nr. 23, jud. ALBA. Terenul este identificat prin CF nr. 86549 in suprafata de 24197mp. 
Ansamblul de cladiri care formeaza Spitalul Judetean de Urgente Alba, are un regim de inaltime 
variabil si o suprafata construita de 6720mp conform plan de de situatie 

 
Corpurile  de cladire ce fac obiectul prezentului studiu sunt: 

- Cladirea principala, corp C8 si C7 conform extras de carte funciara, este Cladire Spital si 
Policlinica, Bucatarie si Spalatorie, fiind  alcatuita dintr-un ansamblu de 5 corpuri 
(corpurile A, B, C, D, E) independente din punct de vedere structural dar legate intre ele 
din punct de vedere functional. Ansamblul Spitalului Judetean de Urgenta  din Alba Iulia  
este alcatuit din mai multe corpuri de cladire independente avand urmatoarele 
caracteristici de conformare arhitecturala si structurala: 

o CORP A  in forma de L, alcatuit din doua dreptunghiuri, avand regimul de 
inaltime este S+P+6E (8nivele), Adesf = 6395,20mp; Ac = 887,60mp 

o CORP B  se incadreaza intr-un dreptunghi, regimul de inaltime este S+P+5E 
(7nivele) ,aria construita este de Ac = 705,60mp respectiv Aria desfasurata este de 
Adesf = 4932,20mp. 

o CORP C  se incadreaza intr-un dreptunghi, regimul de inaltime este S+P+2E 
(4nivele), aria construita este de Ac = 1462,00mp respectiv Aria desfasurata este 
de Adesf = 4848,00mp. 

o CORP D  se incadreaza intr-un dreptunghi aria construita este de Ac = 532,00mp 
respectiv Aria desfasurata este de Adesf = 2128,00mp. 

o CORP E  Bloc alimentar (Bucatarie) si Spalatorie (corp C7 conform extras 
funciar)   are o forma regulate (cu retrageri partiale) respectiv un dreptunghi cu 
laturile de 23,30m si 25,15m pentru Bucatarie si un dreptunghi  cu laturile de 
14,60m si 16,55m pentru Spalatorie. Regimul de inaltime este D+Ppartial cu 

construita este de Ac = 664,00mp , respectiv Aria desfasurata este de Adesf = 
894,00mp . . 

o Medicina Legala(corp C11)  are forma unui   dreptunghi  cu laturile de 15,70m 
si 13,10m, regimul de inaltime este P+2E cu inaltimile  de nivel de 3,02m. Ac = 
209,00mp respectiv Adesf = 627,00mp 

o Centrala Termica, Atelier mecanic, Statie hidrofoare, Statie compresoare, 
Crematoriu (corp C5)  are forma unui   dreptunghi  cu laturile de 16,50m si 
32,10m, regimul de inaltime este P cu inaltimea minima utila de 4,44m, A 
construita/ desfasurata = 521mp din care Centrala Termica= 265,65mp. 

 
3)  

   SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA  
  
 
 



4)  
   SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA  
Bdul. Revolutiei 1989, nr. 23, Municipiul Alba Iu   
cod fiscal 4613342, reprezentat legal de catre d-na Cosarca Nicoleta, in calitate de manager 
si d-na Marza Diana, in calitate de director financiar contabil. 

 
5) Elaboratorul studiului (proiectant general): 

S.C. INSTAL VEST S.R.L. 
Str. Motilor,  nr.98, Municipiul Alba iulia, J  
J01/320/1994,  CUI RO5428939 
Reprezentat legal: ing. Rosiu Ioan 

6)  
 

- 
Medicina Legala. 

- e: corp(A+B)=S+P+5E+E6partial, corp(C+D)=Stehnic+P+2E+M, corpE= 
D+Ppartial; 

- aria construita: corp(A+B+C+D) = 4030,00mp, corpE = 664.00mp, Med. Legala = 
209,00mp,  
Centrala termica = 265,65mp; 

- aria desfasurata: corp(A+B+C+D) = 18304,00mp, corpE = 894,00mp, Med. Legala = 
609,00mp, Centrala termica = 265,65mp; 

- sistem constructiv:  
- Cladire spital si policlinica (corp ABCDE) - fundatii continue si izolate din 

beton armat, subsolul din diafragme de beton armat monolit cu grosimea de 30cm (la 
exterior) si 25cm (la interior), nivelele curente  au structura realizata din diafragme si 
cadre din beton armat cu inchideri perimetrale din panouri prefabricate de beton armat, 
planseele realizate din predale cu suprabetonare acoperis de tip terasa necirculabila cu 
invelitoare  din membrana bituminoasa. Corpul AB are 3 scari de circulatie si 4 lifturi si o 

Tamplarie metalica, pvc sau lemn cu geam termopan sau sticla simpla. 
- Medicina Legala - fundatii izolate si continue din beton armat, structura realizata 

din cadre spatiale cu 2 deschideri  si 3 travei respectiv zidarie portanta, cu inchideri 
perimetrale din zidarie de 30cm grosime, plansee din elemente prefabricate de beton si 
acoperis sub forma de sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica. Constructia are 
1 scara de circulatie si o inaltime de +12.69m. Tamplarie din pvc sau lemn, cu geam 
termopan sau sticla simpla. 

- Centrala Termica - fundatii izolate si continue din beton armat, structura 
realizata din cadre spatiale, cu 1 deschideri  si 5 travei ( 2x6.00m si 3x5,75m ), inchideri 
perimetrale din zidarie de 30cm grosime, planseu peste parter din elemente prefabricate 
de beton, acoperis de tip terasa necirculabila cu invelitoare  din membrana bituminoasa. 
Tamplarie metalica, pvc sau lemn cu geam termopan sau sticla simpla. 

 
- -1/2013: ag= 0.10g; Tc= 0.7s. 
- -1/2013: clasa I . 
-  
-  
- Riscul geotehnic: risc geotehnic redus. 
-  
-  

-  
-  
 
 



7) Indicatori de aprecierea eficientei economice 
 
Indicator de realizare (de output)  

legala, Centrala termica) 

Valoare la  începutul 

proiectului 

Valoare la  finalul 

proiectului (de output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de 
2) 

1900,53 414,02 

(kWh/an) 
9.377.082,50 1.881.869,96 

 
 
8) Val  

 

 1euro=4,5172 lei, curs infor EURO Decembrie 2016 
 

An INV - Lei 
(cuTVA) C+M-Lei (cu TVA) INV - Euro (cu 

TVA) 
C+M-Euro (cu 
TVA) 

Total 15.350.482,84 8.959.183,11 3.398.229,62 1.983.348,78 
 
9) Durata de realizare (luni) 

 
Durata de realizare a lucrarilor de reabilitare este de 18 luni iar implementarea proiectului 

este de 36 de luni. 
 
10)  
 

  19385 mp. 
 
 

 
0,462 mii 
lei/mp 

Arie desfasurata: 
19385mp 

 
  
 

Intocmit: 
S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

   Ing. ROSIU IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA   
 

 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind -economice faza 
-economici pentru Reabilitarea 

Spitalului  în vederea depunerii acestuia spre 
-2020 

 
 

  
, 

, în cadrul 
-

 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, ADR Centru a emis o 

 
lor la aceasta s-au identificat anumite 

-

indicatorilor tehnico- iei.  
-

ii 
2017  

Luând în considerare cele prezentate mai sus prevederile art. 44, alin. 
1 
ulterioare,  art. 91 alin. 3, lit. f din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, 

, propun spre aprobarea Consiliului 
ei tehnico-economice  

indicatorii tehnico- Spitalului 
     

 
 

 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 
Nr. 11942 / 29.06.2017 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind 

Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind -economice faza 
- Reabilitare 

Spitalului  în vederea depunerii acestuia spre 
-2020 

 
 

Revolutiei 1989
modernizarea si imbunatatirea conditilor sanitare din cadrul acestuia poate fi considerata ca o 
prioritate in ceea ce priveste imbunatatirea sistemului medical atat din municipiul Alba Iulia cat 
si din judetul  Alba. 

Cladirile propuse pentru cresterea eficientei energetice sunt corpurile A,B,C,D care 
formeaza Spitalul Judetean de Urgenta, cladirile pentru Medicina Legala, Bucatarie si Centrala 
Termica. Avand in vedere ca acestea nu fost reparate sau imbunatatie din punct de vedere al 
izolarii termice de la darea in folosinta a spitalului in anul 1973, se impune reabilitarea termica a 
acestora ceea ce ar conduce la cresterea gradului de confort al pacentilor, respectiv la reducerea 
costurilor in exploatare a spitalului, cat si la incadrarea unitatii spitalicesti in normele tehnice 
actuale si clasele de performanta energetica specificate de legislatia in vigoare . (Directiva 
UE/31/2010 privind performanta energetica a cladirilor).  

Prin documentatia tehnica elaborata de catre SC Instal Vest SRL, privind 
 se propun a fi executate urmatoarele 

 
 izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de multipor de  minim 15 cm  grosime, 

protejata cu tencuiala subtire armata cu tesatura deasa de fibra de sticla sau fibre 
organice; 

 izolarea  termica  a  planseului tavan sub terasa prin aplicarea unui strat de polistiren 
extrudat ignifugat de  minim 20 cm grosime; 

 izolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 5 cm grosime; 
 inlocuirea planseului terasa (foarte deteriorat  infiltrari mari de apa) cu acoperis de tip 

sarpanta din panouri termoizolante pe structura metalica usoara; 
 inlocuirea jgheaburilor si burlanelor deteriorate cu altele noi, precum si montarea de 

jgheaburi si burlane acolo unde este necesar conform proiectului de executie; 
 izolarea termica a planseului sub acoperis cu un strat de vata minerala de minim 20 cm 

grosime; 
 sporirea rezistentei termice a planseului peste subsol prin aplicarea unui strat de polistiren 

extrudat ignifugat de minim 10 cm grosime; 
 inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie PVC cu geam termopan cu acoperire 

selective Low-E avand fante pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei 
condensului pe elementele interioare de anvelopa, si a usilor  din aluminiu cu geam 
termopan, cu sistem automat de inchidere, etansarea elementelor mobile (usi, ferestre) 
din componenta spatiilor anexe ale cladirii (casa scarii, subsol, etc); 

 asigurarea ventilarii mecanice a incaperilor din blocul alimentar si spalatorie; 
 demontarea echipamentelor montate aparent pe fatade si terasele cladirii precum si 

remontarea acestora dupa lucrarile de reabilitare; 
 refacerea finisajelor corespunzatoare standardelor actuale in zonele de interventie; 



 reparatia locala a trotuarelor pentru a elimina infiltratiile la infrastructura cladirii; 
 repararea  rigolelor de preluare a apelor pluviale. 

Pentru imbunatatirea considerabila a eficientei energetice a cladirilor cuprinse in 
prezentul proiect, pe langa lucrarile aratate mai sus sunt propuse lucrari de reabilitare termica a 
sistemului de incalzire, modernizare a instalatiei electrice principale, modernizare a instalatiilor 
de ventilare si de abur, modernizare a statiei de pompe de stingere a incendiilor si hidrofor, 
inlocuire a retelelor termice de apa calda menajera+abur din incinta amplasamentului, instalarea 
unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere folosind surse de energie 

energetica a spitalului in ansamblu. 

C+M este 8.959.183,11 lei cu TVA inclus. 
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