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CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil, situat în municipiul Alba 

Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a 

Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  administrare în favoarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru 

activităţi medicale, pentru o perioadă pe 10 ani 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei 

unui bun imobil, situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în 

Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  

administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de învăţământ în 

spaţiu pentru activităţi medicale, pentru o perioadă pe 10 ani; 

- raportul de specialitate nr. 12317/5 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 8801/6 iulie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10691/12 iunie 2017; 

- solicitarea nr. 254/4 mai 2017 a Consiliului de administraţie a Şcolii Postliceale 

Sanitare Alba Iulia; 

- acordul nr. 3486/7 iunie 2017 al Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar al 

Judeţului Alba; 

- hotărârea nr. 134/30 mai 2017 a Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic 

Dorin Pavel Alba Iulia; 

Luând în considerare prevederile: 

- Avizului Ministerului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 11052/13 noiembrie  2015 

pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru activităţi medicale a 

imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 privind includerea unui bun imobil 

în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de 

administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra acestuia; 

- Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 57/2016 privind includerea unui bun imobil 

în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de 

administrare asupra acestuia în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Contractului de administrare nr. 22467-16100/27 noiembrie 2015 între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 91 alin. 5 pnct. 3, art. 119, art. 120 și art. 

123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- art. 112 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- art. 2, art. 3 pnct. 1 și pnct. 4, art. 9 pnct. din Procedura de elaborare a avizului 

conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin  Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării știinífice nr. 5819/25 noiembrie 2016; 

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 schimbarea destinaţei bunului imobil, din spaţiu de învăţământ în spaţiu 

pentru activităţi medicale, pentru o perioadă pe 10 ani,  pentru bunul imobil situat în municipiul 

Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în Inventarul proprietăţii publice a 

Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  administrare în favoarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Art. 2. Se solicită Ministerului Educaţiei Naționale emiterea Avizului conform pentru 

schimbarea destinației bunului imobil care face obiectul art. 1. 

Art. 3. (1) Schimbarea destinaţiei bunului imobil care face obiectul art. 1 va intra în 

vigoare după emiterea Avizului conform din partea Ministerului educaţiei naționale. 

 (2) Avizul conform nr. 11052/2015 al Ministerului educaţiei şi cercetării 

știinţifice își încetează aplicabilitatea. 

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

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Educației Naționale, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Inspectoratului Şcolar al 

Judeţului Alba, Şcolii Postliceale Sanitare Alba Iulia, Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, 

Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 236 

Alba Iulia, 5 iulie 2017 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil, 

situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în Inventarul 

proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  administrare 

în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de învăţământ în spaţiu 

pentru activităţi medicale, pentru o perioadă pe 10 ani 

  

 

 

Prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 106/9 iunie 2015, respectiv nr. 57/31 martie 

2016 a fost declarată apartenența la domeniul public al Județului Alba a imobilului situat 

adminstrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, județul Alba și asupra unui teren în 

suprafaţă totală de 913 mp care întregeşte curtea imobilului. De asemenea a fost aprobată 

constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în 

vederea mutării Secţiei de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, fiind încheiat în acest 

sens contractul de administrare nr. 22467-16100/27 noiembrie 2015 între Consiliul Judeţean 

Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Consiliul Judeţean Alba a obţinut avizul 

conform nr. 11052/13 noiembrie 2015 al Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru 

schimbarea de destinaţie a imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, județul 

Alba în care a funcționat Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia, din spațiu de învățământ în 

spațiu pentru activități medicale, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, 

în vederea funcționării Secției de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie. Astfel, pentru a 

muta Secţia de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi pentru a-şi desfăşura în bune 

condiţii activitatea medicală, în clădirea din Alba Iulia str. Petru Dobra nr. 2, se impun o serie de 

lucrări. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia are alocată pentru reparaţii capitale la această 

clădire suma de 3.002.000 lei în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli. 

În urma hotărârilor consiliilor de administraţie ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului 

Alba, Şcolii Postliceale Sanitare Alba şi Colegiului Dorin Pavel Alba Iulia, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia solicită Consiliului Judeţean Alba aprobarea prelungirii perioadei de 

destinaţie pentru activităţi medicale, pe 10 ani, pentru imobilul din municipiul Alba Iulia, str. 

Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, în vederea obţinerii în acest sens, a prelungirii avizului conform 

al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

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. 236 din 5 iulie 2017. 

 

          

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr.12317/05.07.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui bun imobil, 

situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba, înscris în Inventarul 

proprietăţii publice a Judeţului Alba, asupra căruia a fost constituit dreptul de  administrare 

în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din spaţiu de învăţământ în spaţiu 

pentru activităţi medicale, pentru o perioadă pe 10 ani 

 

 

 

Bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judeţul 

Alba, compus din clădire, edificată în regim P+1E, având suprafaţa construită de 345 mp, 

fundaţii izolate din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton, şarpantă din lemn şi 

învelitoare din ţiglă şi teren aferent, împrejmuit în suprafaţă totală de 1506 mp, înscris în în C.F. 

nr. 85718 Alba Iulia, cu nr. cadastral 85718 şi 85718-C1, este proprietate publică a Judeţului 

Alba, conform Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 106/2015 şi nr. 57/2016, urmare a 

trecerii acestor bunuri imobile din proprietatea Municipiului Alba Iulia şi administrarea 

Consiliului Local Alba Iulia în proprietatea Judeţului Alba şi administrarea Consiliului Judeţean 

Alba, în vederea mutării Secţiei de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, încheindu-se în 

acest sens contractul de administrare nr. 22467-16100/27.11.2015 între Consiliul Judeţean Alba 

şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.  

Conform prevederilor art. 112 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, care stipulează că schimbarea destinației bazei materiale 

a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile 

administrației publice locale, numai cu avizul conform al Ministerului Educației Naţionale, 

funcționarea Secției de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie în noua locație din municipiul 

Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, județul Alba presupune obținerea avizului conform din partea 

Ministerului Educației Naţionale, privind schimbarea destinației din spațiu de învățământ în 

spațiu pentru activități medicale. 

 Consiliul Judeţean Alba, în calitate de proprietar, a obţinut avizul conform nr. 

11052/13.11.2015 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru schimbarea de 

destinaţie a imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, în care a funcționat 

Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia, din spațiu de învățământ în spațiu pentru activități 

medicale, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, în vederea funcționării 

Secției de  Recuperare Medicină Fizică și Balneologie.  

Întrucât spaţiul în care a funcţionat Secţia de Recuperare este clădire monument istoric, 

situat în partea vestică a Cetăţii Alba-Carolina, având ca vecinătăţi Catedrala Reîntregirii 

Neamului, Universitatea 1 Decembrie 1918, Muzeul Unirii, Biblioteca Batthaneum, acesta 

trebuie eliberat cât mai urgent în vederea restabilirii circuitului istoric. 

Astfel, pentru a muta Secţia de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi pentru a-şi 

desfăşura în bune condiţii activitatea medicală, în clădirea din Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, 

județul Alba se impun mai multe lucrări obligatorii: 

 recompartimentarea spaţiilor pentru realizarea circuitelor medicale impuse de 

legislaţia în vigoare; 

 mansardarea clădirii în vederea asigurării spaţiului necesar asigurării actului 

medical la parametrii optimi; 

 construirea unui lift pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi;  

 înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare; 

 înlocuirea instalaţiilor termice, sanitare şi electrice, pentru a corespunde nevoilor 

secţiei şi normativelor în vigoare.  



Având în vedere amploarea lucrărilor, se impune obţinerea unui aviz conform de 

schimbare de destinaţie, din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, pe o perioadă mai 

îndelungată. 

Aşadar, prin adresa nr. 254/4 mai 2017 Şcoala Postliceală Sanitară a solicitat acordul 

Colegiului Tehnic Dorin Pavel de a funcţiona în spaţiile internatului Colegiului pentru o perioadă 

de 20 de ani, iar Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, prin 

Hotărârea nr. 134/30.05.2017 a acordat avizul favorabil provizoriu pentru o perioada de 10 ani, 

cu posibilitate de prelungire. De asemenea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a emis acordul 

pentru prelungirea provizorie a schimbării destinaţiei de la 5 ani la o perioadă de 10 ani, cu drept 

de prelungire, în vederea mutării Secţiei de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie. 

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 mai buna 

administrare a bunurilor imobile proprietate publică a judeţului Alba. 

      

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

casă şi teren intravilan - monument istoric situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul Alba 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

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

preemţiune asupra imobilului casă şi teren intravilan - monument istoric situat în municipiul 

Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul Alba. 

- raportul de specialitate nr. 12336/5 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 747/3 iulie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12187/3 iulie 2017; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

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

imobilului casă şi teren intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, 

judeţul Alba, identificat prin CF nr. 85701 Alba Iulia, nr. cad/top. 2070/1/1/1, 2071/1/1/1, 

2072/1/1/1, în suprafaţă de 1290 mp., şi CF nr. 85698 Alba Iulia, nr. cad/top. 2070/1/3/1, 

2071/1/3/1, 2072/1/3/1, în suprafaţă de 244 mp., proprietar Iozsef Emanuil, înscris în Lista 

Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl Arheologic de la Alba Iulia - Aşezare 

civilă, în preajma castrului roman, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, 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 juridică 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. 237 

Alba Iulia, 5 iulie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

casă şi teren intravilan - monument istoric situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 41, judeţul Alba 

 

 

 

 

Prin adresa nr. 747/3 iulie 2017 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 12187/3 iulie 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută de 

domnul Iozsef Emanuil privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casă şi 

teren intravilan - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 41, 

judeţul Alba. 

 Domnul Iozsef Emanuil, în calitate de proprietar în cotă 1/1 asupra imobilului casă şi 

teren intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul Alba, 

identificat prin CF nr. 85701 Alba Iulia, nr. cad/top. 2070/1/1/1, 2071/1/1/1, 2072/1/1/1, în 

suprafaţă de 1290 mp., şi CF nr. 85698 Alba Iulia, nr. cad/top. 2070/1/3/1, 2071/1/3/1, 

2072/1/3/1, în suprafaţă de 244 mp., înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic 

de grupa A Situl Arheologic de la Alba Iulia-Aşezare civilă, în preajma castrului roman, cod 

LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, îşi exprimă intenţia de a vinde imobilul respectiv. 

Prin adresa nr. 747/3 iulie 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. 237 din 5 iulie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE,                                     

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 12336 / 05.07.2017 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

casă şi teren intravilan - monument istoric situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul Alba 

 

 

Domnul Iozsef Emanuil având domiciliul în Israel, Holon str. Herţog 8/2, cod. 58343, în 

calitate de proprietar asupra imobilului casă şi teren - situat în intravilanul municipiul Alba Iulia,  

str. Vasile Alecsandri nr. 41, judeţul Alba, prin adresa înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba cu nr. 747/3 iulie 2017, anunţă intenţia de vânzare a imobilului respectiv. 

 Imobilul casă şi teren intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 

41, judeţul Alba, identificat prin CF nr. 85701 Alba Iulia, nr. cad/top. 2070/1/1/1, 2071/1/1/1, 

2072/1/1/1, în suprafaţă de 1290 mp., şi CF nr. 85698 Alba Iulia, nr. cad/top. 2070/1/3/1, 

2071/1/3/1, 2072/1/3/1, în suprafaţă de 244 mp., proprietar Iozsef Emanuil, este înscris în Lista 

Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl Arheologic de la Alba Iulia-Aşezare 

civilă, în preajma castrului roman, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02. 

Conform prevederilor 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 Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol 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 vânzătorulˮ. 

 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 zileˮ. 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, Judeúl Alba prin 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 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, 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 

PREŞEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încetarea aplicabilității Avizului conform al Ministerului Educaţiei Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 aprilie 2012 și Avizului conform al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 2004 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Avizului 

conform al Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 aprilie 2012 și 

Avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 2004; 

- raportul de specialitate nr. 12431/6 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 8177/7 iunie 2017 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11324/20  iunie 2017; 

Luând în considerare prevederile: 

- Avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

9303/17.04.2012 pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru 

asistenţa socială a persoanelor cu handicap, pentru o perioadă de 10 ani; 

- Avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

26135/17.03.2004 pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de grădiniţă- învăţământ special, în 

spaţiu pentru funcţionarea unei Case de tip familial; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 194/27 octombrie 2016 privind încuviinţarea 

solicitării ce se va adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului 

conform în vederea schimbării destinaţiei pentru două bunuri imobile, proprietate publică a 

Judeţului Alba. 

  Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 91 alin. 5 pnct. 3, art. 119, art. 120 și art. 

123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- art. 112 alin. 3 și alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului educației naționale și cercetării știinífice nr. 5819/25 noiembrie 

2016 privind Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 

materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 

necesare acordării acestuia; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. În vederea emiterii Avizului conform al Ministerului Educaţiei Naționale pentru 

imobilul care face obiectul art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 194/27 octombrie 

2016, Avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 

aprilie 2012 pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru asistenţa 

socială a persoanelor cu handicap, pentru o perioadă de 10 ani, își încetează aplicabilitatea.  

Art. 2. În vederea emiterii Avizului conform al Ministerului Educaţiei Naționale pentru 

imobilul care face obiectul art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 194/27 octombrie 



2016, Avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 

2004 pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de grădiniţă - învăţământ special, în spaţiu pentru 

funcţionarea unei Case de tip familial, își încetează aplicabilitatea.  

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

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

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

Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean Alba, Direcției juridice şi relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete 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. 238 

Alba Iulia, 6 iulie 2017 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Avizului conform al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 aprilie 2012 și Avizului conform 

al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 2004 

 

 

 

 

Imobilul situat administrativ în satul S]ncrai, str. Andrei Mureșanu, nr.100, municipiul 

Aiud, imobil in care a funcționat Școala Speciala si grădinița Sâncrai, este proprietate publică a 

Județului Alba şi aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Alba.  

Pentru clădirea din incinta imobilului, în care a funcţionat Grădiniţa, nemaifiind utilizată 

şi întrucât nu au mai existat cereri pentru aceasta instituţie de învăţământ, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului a emis Avizul conform nr. 26135/17.03.2004 de schimbare a destinaţiei 

în spaţiu pentru funcţionarea unei Case de tip familial. De asemenea, pentru clădirea în care a 

funcţionat Şcoala Specială, Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului a emis Avizul 

conform nr. 9303/17.04.2012 pentru schimbarea destinaţiei, pentru o perioadă de 10 ani, în 

spaţiu la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba, pentru asistenţa socială a persoanelor cu handicap, 

deoarece în anul 2003 Şcoala Specială s-a desfiinţat, iar copiii au fost mutaţi în case de tip 

familial. 

În prezent toate clădirile din incinta imobilului de la Sâncrai sunt dezafectate, singura 

școală din județ care mai desfășoară activități de  învățământ special fiind cea din Alba Iulia. De 

asemenea, în imediata vecinătate a acestui imobil se află și sediul administrativ al Castelului 

Sâncrai. Consiliul Județean Alba a investit din fonduri proprii și europene în restaurarea și 

refuncționalizarea acestui obiectiv turistic și cultural al județului Alba. 

Prin Hotărârea nr. 194/27.10.2016, Consiliul Judeţean Alba a aprobat  solicitarea către 

Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea emiterii unui aviz conform pentru schimbarea 

destinaţiei pentru 2 loturi ale imobilului de la Sâncrai: pentru lotul 1 pe care se situează clădirile 

Internatului, Centrală termică, Cantină, Şcoală Specială, Grădiniţă Nouă, Grădiniţă Veche 

(clădiri dezafectate) se solicită destinaţia de spaţiu pentru asistenţă socială, iar lotul 2 –  pe care 

se situează o construcţie Cabină Portar care este total dezafecatată, se doreşte a avea destinaţia de 

cale de acces la Castelul Sâncrai. 

În vederea emiterii unui nou aviz conform, Ministerul Educaţiei Naţionale solicită prin 

adresa nr. 8177/7 iunie 2017 emiterea unei hotărâri de consiliu prin care să se ia act de încetarea 

producerii de efecte a Avizelor conforme de schimb de destinaţie emise în 2004 şi 2012. 

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. 238 din 06 iulie 2017. 

          

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr.12431/06.07.2017 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Avizului conform al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 aprilie 2012 și Avizului conform 

al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 2004 

 

 

 

Imobilul situat administrativ în satul Sâncrai, str. Andrei Mureșanu, nr. 100, municipiul 

Aiud, imobil în care a funcționat Școala Speciala şi grădinița Sâncrai, este proprietate publică a 

Județului Alba și este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba, la poziția cu nr. crt. 21,  potrivit Hotărârii de Guvern nr. 974/2002, cu modificările și 

completările ulterioare şi cuprinde mai multe clădiri în care au funcţionat unităţi de învăţământ 

special : 

- Grădiniţa care cuprinde: Clădire Grădiniţă Veche, edificată în regim de înălţime P, 

cu suprafaţa construită de 353 mp, având 18 încăperi, construită din fundaţie de 

beton,  zidărie de cărămidă, planşeu din beton, şarpantă de lemn, învelitoare din 

ţiglă, construită în 1970.   

- Centrala termică, care cuprinde: Clădire Centrală Termică, edificată în regim de 

înălţime P, cu suprafaţa construită de 177 mp,având 2 încăperi, construită din 

fundaţie de beton,  zidărie de cărămidă, şarpantă din ferme metalice, învelitoare din 

plăci de azbociment, nefuncţională la data preluării, construită în 1970.   

- Cabină portar, 1 încăpere, 6 mp, nefuncţională la data preluării şi cuprinde: Clădire 

Cabină Portar, edificată în regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 587 mp, 

cu o încăpere, construită din fundaţie de piatră,  zidărie de cărămidă, şarpantă de 

lemn, învelitoare din ţiglă, construită în 1970.   

- Grădiniţa Noua, care cuprinde: Clădire Grădiniţă Nouă, edificată în regim de 

înălţime P+1, cu suprafaţa construită de 127 mp, având 9 încăperi, construită din 

fundaţie de beton,  zidărie de cărămidă, planşeu din beton, şarpantă de lemn, 

învelitoare din ţiglă, construită în 1999.   

- Şcoala Specială cu anexa sala de sport: Clădire Şcoala Specială, edificată în regim de 

înălţime S+P+1, cu suprafaţa construită de 962 mp, având 40 de încăperi cu 

suprafaţa utilă de 2000 mp, construită din fundaţie de beton,  zidărie de cărămidă, 

planşeu din beton, şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă, construită în 1997.    

În prezent aceste clădiri sunt dezafectate, singura școală din județ care mai desfășoară 

activități de  învățământ special fiind cea din Alba Iulia. De asemenea, în imediata vecinătate a 

acestui imobil se află și sediul administrativ al Castelului Sâncrai. Consiliul Județean Alba a 

investit din fonduri proprii și europene în restaurarea și refuncționalizarea acestui obiectiv 

turistic și cultural al județului Alba. 

În anul 2012, s-a obținut avizul conform de schimbare a destinaţiei nr. 9303 din partea 

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru o perioadă de 10 ani, pentru 

clădirea Școlii Speciale din satul Sâncrai, municipiul Aiud, str. Andrei Mureșanu, nr. 100 (nr. 

cad. 70706-C6), proprietate publică a județului Alba, în suprafață de 962 mp. Acest imobil a 

primit destinația de spațiu pus la dispoziția Consiliului Județean Alba, pentru asistența socială a 

persoanelor cu handicap. Această perioadă nu este însă suficientă pentru identificarea surselor de 

finanțare, implementarea proiectelor de investiții, având în vedere și perioada de sustenabilitate a 

investiției. Întrucât clădirilor acestor imobile se află intr-o stare avansată de degradare, sunt 

necesare investiții foarte mari din partea Consiliului Județean Alba, iar reabilitarea lor se poate 

face doar accesând diverse surse de finanțare, cu fonduri europene, dându-le astfel o nouă 

utilitate clădirilor. De asemenea, pentru clădirea din incinta imobilului, în care a funcţionat 

Grădiniţa, nemaifiind utilizată şi întrucât nu au mai existat cereri pentru aceasta instituţie de 

învăţământ, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a emis Avizul conform nr. 



26135/17.03.2004 de schimbare a destinaţiei în spaţiu pentru funcţionarea unei Case de tip 

familial. 

La nivel național, reforma sistemului de protecție a copilului din România a condus la 

închiderea a peste 300 instituții rezidențiale de tip vechi/clasic și la crearea de servicii alternative 

de îngrijire instituțională a copiilor (centre de zi, centre de consiliere, dezvoltarea rețelei de 

asistență maternală, etc.). Pentru unii copii din cele peste 300 de instituții rezidențiale închise, 

reintegrarea în familie sau îngrijirea acestora în servicii alternative nu a fost posibilă, motiv 

pentru care soluția pentru acești copii a fost de a fi transferați în apartamente și case de tip 

familial. La nivelul județului Alba, Strategia Națională Județeană în Domeniul Asistenței Sociale 

și Protecției Copilului 2005-2008 și Planul Operațional în domeniul Protecției Copilului pentru 

perioada 2006-2008 prevedea și închiderea Centrului de plasament Sâncrai. Așadar Centrul 

Sâncrai a fost închis începând cu data de 1 iulie 2007, Școala Specială din Sâncrai s-a desființat, 

iar copiii cu dizabilități au fost mutați în 4 case de tip familial pentru copii cu handicap. Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba dorește să dea o nouă folosință acestui 

imobil și intenționează să înființeze un centru de îngrijire și de asistență socială sau un centru de 

recuperare sau reabilitare pentru persoanele adulte asistate social, instituționalizate la Centrul de 

Îngrijire Neuropsihiatrică Galda de Jos, care a devenit neîncăpător.  

Conform prevederilor articolului 112, alin. (6) din legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, 

cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că schimbarea destinației bazei 

materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către 

autoritățile administrației publice locale, numai cu avizul conform al Ministerului Educației 

Naţionale, asigurarea unui acces facil la Castelul Sâncrai şi înfiinţarea unui centru modern de 

îngrijire şi asistenţă socială prin atragerea de fonduri europene, presupune obținerea avizului 

conform din partea Ministerului Educației Naţionale, privind schimbarea destinației. 

 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 mai bună 

administrare a bunurilor imobile proprietate publică a judeţului Alba. 

      

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind însușirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea  

Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale  

privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba  

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea Planului Judeţean 

Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi 

a Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12465/6 iulie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1033369/4 iulie 2017 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12313/4 iulie 2017; 

Luând în considerare prevederile: 

- Ordinului Prefectului Judeţului Alba nr. 260/27 iunie 2017 pentru aprobarea Planului 

Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 

2013-2020 şi a Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului 

Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 120/31 iulie 2014 prijind însușirea Strategiei 

Județene Antidrog Alba 2013-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei 

Județene Antidrog Alba în perioada 2013-2016; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 și anexa nr. 2 din H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale 

Antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea 

Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020; 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1. Se însușește Planul Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea 

Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se însușește Diagnoza locală privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul 

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

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

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

Nr. 239 

Alba Iulia, 6 iulie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 239 din 6 iulie 2017 

  Nesecret 

 Nr. 1.032.829 din 10.05.2017 

 Ex. unic 

 

 

 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNE  

în perioada 2017-2020 

pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 

 

I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI  

Obiectiv general: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele 

ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi 

comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată 

ce au ca finalitate integrarea socială 

 

A. Prevenirea consumului de droguri  

A.1 Prevenirea în şcoală  

  

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

1.  

1. Creşterea 

nivelului de 

informare, educare 

şi conştientizare a 

populaţiei şcolare în 

vederea neînceperii 

consumului de 

droguri, în cadrul 

programelor şcolare, 

extraşcolare şi de 

petrecere a timpului 

liber 

1.1. Implementarea de 

proiecte de formare în 

domeniul adicţiilor 

destinate personalului 

didactic din învăţământul 

preuniversitar 

 

Minimum un proiect 

de formare,  

Personalul didactic 

din învăţământul 

preuniversitar format 

în domeniul adicţiilor 

 

Număr de 

proiecte cu 

componentă 

de formare, 

Număr de 

cursuri de 

formare 

organizate, 

Număr de 

participanţi la 

formare 

Anual 2020 Agenţia 

Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba, 

CJRAE Alba 

DJST Alba 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDROG 

                                                   

CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE,  EVALUARE ŞI CONSILIERE  

ANTIDROG ALBA IULIA 

Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Alba  



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

2.  

 1.2. Implementarea de 

proiecte pilot, la nivel 

naţional și local, de 

intervenţie timpurie în 

mediul preşcolar, prin 

creşterea influenţei 

factorilor de protecţie şi 

scăderea influenţei 

factorilor de risc 

 

Minimum 1 proiect 

pilot de intervenţie 

timpurie în mediul 

preşcolar 

 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi, 

Număr 

beneficiari 

indirecţi 

Anual 2020 Agenţia 

Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba,  

CJ Alba, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Societatea civilă 

3.  

 1.3. Dezvoltarea la nivel 

naţional/local de proiecte 

de informare, educare, 

conştientizare cu privire 

la consumul de droguri 

legale și ilegale, 

substanţe cu proprietăţi 

psihoactive, adresate 

elevilor din învăţământul 

preuniversitar şi 

universitar în 

conformitate cu studiile 

efectuate în domeniu 

 

 

Minimum 2 proiecte 

locale de informare, 

educare, 

conştientizare 

adresate elevilor din 

învăţământul 

preuniversitar şi 

universitar -

informarea, educarea 

şi conştientizarea 

elevilor şi studenţilor 

privind consumul de 

droguri legale și 

ilegale, substanţe cu 

proprietăţi 

psihoactive 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi, 

Număr de 

beneficiari 

indirecţi 

 

Anual 2020 Agenţia 

Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba,   

CJRAE Alba, 

DJTS Alba, 

IPJ Alba, 

IJJ Alba, 

Universitatea „1 

Decembrie 1918” 

Alba Iulia,  

ANITP –CR 

Alba, 

partenerii 

implicaţi în 

proiecte 

4.  

 1.4. Implementarea, la 

nivel local, de proiecte 

pilot de prevenire a 

consumului de droguri 

legale și ilegale, 

substanţe cu proprietăţi 

Minimum 1 proiect 

local de prevenire, 

bazat pe principiile 

educaţiei între egali, 

Elevii din 

învăţământul 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

elevi formaţi 

să desfăşoare 

activităţi de 

Anual 2020 Agenţia 

Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba, 

CJRAE Alba, 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

psihoactive, bazate pe 

principiile educaţiei între 

egali, în învăţământul 

preuniversitar pe baza 

necesităților rezultate din 

monitorizările regionale 

și locale 

preuniversitar formaţi 

să desfăşoare 

activităţi de prevenire 

prevenire DJTS Alba, 

CJ Alba, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Societatea civilă 

5.  

 1.5. Implementarea de 

proiecte naţionale şi/sau 

locale, orientate pe 

activităţi de petrecere a 

timpului liber (culturale, 

artistice şi sportive), ca 

alternativă sănătoasă la 

consumul de droguri 

legale și ilegale, 

substanţe cu proprietăţi 

psihoactive,  adresate 

elevilor din învăţământul 

preuniversitar şi 

universitar 

 

Minimum 1 proiect 

local şi 1 proiect 

naţional, orientate pe 

activităţi de petrecere 

a timpului liber ca 

alternativă la 

consumul de droguri 

legale și ilegale, 

substanțe cu 

proprietăți 

psihoactive 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi 

Anual 2020 Agenţia 

Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba,  

CJRAE Alba, 

DJST Alba,  

CJ Alba, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Universitatea „1 

Decembrie 1918” 

Alba Iulia, 

partenerii 

implicaţi în 

proiecte 

6.  

 1.6. Implementarea de 

proiecte naţionale şi 

locale de prevenire 

selectivă a consumului de 

droguri, adresate 

grupurilor la risc (elevi 

cu părinţi dependenţi de 

droguri, elevi din familii 

Minimum 1 proiect 

național/local de 

prevenire selectivă a 

consumului de 

droguri adresate 

grupurilor la risc, 

Identificarea de 

grupuri la risc față de 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi, 

Număr de 

grupuri la risc 

 

Anual 2020 Agenţia 

Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

ISJ Alba, 

CJRAE Alba 

DJST Alba, 

DGASPC Alba,  



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

cu statut socio-economic 

scăzut, elevi cu risc de 

abandon şcolar, elevi cu 

comportament deviant 

etc) 

 

consumul de droguri CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Societatea civilă 

7.  

 1.7. Implementarea în 

rândul populaţiei şcolare 

a unei campanii naţionale 

de prevenire (cu o 

componentă media) în 

funcţie de rezultatele 

studiului ESPAD  

 

O campanie naţională 

de prevenire în 

funcţie de rezultatele 

studiului ESPAD 

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

materiale de 

campanie 

distribuite,  

Număr 

sesiuni/ 

întâlniri, 

Număr de 

parteneriate, 

Număr 

apariţii 

TV/articole 

presă scrisă 

2020 2020 Agenţia 

Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

ISJ Alba,  

DJST Alba,  

DGASPC Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Societatea civilă 

8.  

2. Creşterea 

nivelului de 

informare, 

sensibilizare şi 

conştientizare a 

populaţiei şcolare în 

vederea evitării 

transformării 

consumului 

2.1. Implementarea de 

proiecte de prevenire 

indicată a consumului de 

droguri adresate elevilor 

din învăţământul 

preuniversitar şi 

universitar, aflaţi la 

debutul consumului de 

droguri legale și ilegale, 

Minimum 1 proiect  

de prevenire indicată 

a consumului de 

droguri 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

Anual 2020 CPECA Alba,  

ISJ Alba,  

CJRAE Alba, 

DJST Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

experimental şi 

ocazional în consum 

regulat, în cadrul 

programelor şcolare, 

extraşcolare şi de 

petrecere a timpului 

liber 

substanţe cu proprietăţi 

psihoactive, folosindu-se 

concluziile studiilor de 

specialitate 

 

parteneriate,  

Număr 

sesiuni/ 

întâlniri 

consilii locale), 

Societatea civilă 

   

A.2. Prevenirea în familie  

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

1. Creşterea nivelului de 

sensibilizare şi 

responsabilizare a 

familiilor în vederea 

oferirii de modele 

pozitive copiilor, în 

cadrul programelor de 

informare, educare şi 

conştientizare cu privire 

la efectele consumului 

de droguri 

1.1. Implementarea unei 

campanii naţionale de 

informare, educare și 

conştientizare a familiilor 

 

Minimum o 

campanie 

naţională 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

parteneriate,  

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

sesiuni/întâlniri, 

Număr apariţii 

TV/presă scrisă 

Anual 2020 Agenția Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

DGASPC Alba,  

Arhiepiscopia 

Ortodoxă Alba 

Iulia, 

Asociația 

Filantropia 

Ortodoxă Alba 

Iulia, 

Societatea civilă  

 

2.  

2. Dezvoltarea rolului 

proactiv al familiilor în 

viaţa copiilor în vederea 

formării sau întăririi 

abilităţilor pentru 

creşterea influenţei 

factorilor de protecţie 

2.1. Implementarea unor 

proiecte pilot locale de tip 

„Şcoala părinţilor”, de 

formare de abilităţi cu rol 

de factori de protecţie în 

consumul de droguri 

 

Minimum 1 

proiect 

local 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

sesiuni/întâlniri, 

Număr de 

parteneriate,  

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi 

locale),  

ISJ Alba,  

DJST Alba,  

Arhiepiscopia 

Ortodoxă Alba 

Iulia, 

Asociația 

Filantropia 

Ortodoxă Alba 

Iulia, 

Societatea civilă  

 

A.3. Prevenirea în comunitate 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

1. Reducerea influenţei 

factorilor de risc şi 

dezvoltarea influenţei 

factorilor de protecţie în 

cadrul grupurilor 

vulnerabile, corelat cu 

nevoile şi 

particularităţile acestora 

1.1. Implementarea de 

proiecte de prevenire a 

consumului de droguri 

adresate unui minimum de 

3 categorii de grupuri 

vulnerabile identificate în 

cadrul studiului calitativ, 

în vederea reducerii 

influenţei factorilor de risc 

şi creşterii influenţei 

factorilor de protecţie 

 

Minimum 1 

proiect local/ 

naţional, în 

funcţie de 

caracteristi-

cile 

grupurilor 

vulnerabile 

identificate 

Număr de 

proiecte, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

sesiuni/ 

întâlniri, 

Număr de 

parteneriate, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

materiale 

informative 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

Penitenciarul Aiud, 

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

2.  

2. Reducerea influenţei 

factorilor de risc şi 

dezvoltarea influenţei 

factorilor de protecţie la 

categoriile profesionale 

care sunt predispuse 

consumului de droguri, 

corelat cu nivelul de 

responsabilitate socială 

şi particularităţile 

acestora 

2.1. Implementarea unor 

proiecte locale de 

prevenire a consumului de 

droguri legale și ilegale la 

locul de muncă în ariile 

geografice cu o prevalenţă 

ridicată a consumului, în 

urma analizei zonale 

realizate prin studii 

specifice 

 

Minimum 1 

proiect local 

Număr de 

proiecte, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

parteneriate, 

Număr de 

sesiuni/ 

întâlniri 

Anual 2020 Agenția Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

AJOFM Alba 

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 

3.  

3. Adoptarea unui stil de 

viaţă sănătos la nivelul 

populaţiei generale, ca 

alternativă la consumul 

de droguri, în cadrul 

programelor de 

petrecere a timpului 

liber 

3.1. Implementarea de 

proiecte locale de 

prevenire a consumului de 

droguri, în spaţii 

recreaţionale (cluburi, săli 

de sport, parcuri etc.) 

 

Minimum 1 

proiect local 

Număr de 

proiecte, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari   

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

parteneriate, 

Număr 

sesiuni/ 

întâlniri 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,   

IPJ Alba 

IJJ Alba 

ISJ Alba,  

DJST Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Poliția Locală Alba 

Iulia 

Societatea civilă 

 

 

 

 

 

 

 



A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri  

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

1. Creşterea nivelului de 

informare şi 

conştientizare a 

populaţiei generale şi a 

populaţiei la risc asupra 

efectelor, riscurilor şi 

consecinţelor negative 

ale consumului de 

droguri în vederea 

neînceperii sau 

întârzierii debutului 

consumului de droguri 

1.1. Implementarea unei 

campanii naţionale media 

de sensibilizare, 

conştientizare şi 

informare, adresată 

populaţiei generale, 

referitoare la consumul de 

droguri şi efectele acestuia 

 

O campanie Număr de 

campanii, 

Aria de 

acoperire 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

Societatea civilă 

2.  

2. Creşterea nivelului de 

informare şi 

sensibilizare a 

populaţiei generale cu 

privire la aspectele 

medicale, psihologice şi 

sociale ale consumului 

şi dependenţei de 

droguri în vederea 

diminuării stigmatizării 

şi marginalizării sociale 

a consumatorilor de 

droguri 

2.1. Implementarea unei 

campanii naţionale media 

de sensibilizare a 

populaţiei generale, având 

ca scop destigmatizarea 

consumatorilor de droguri 

 

O campanie 

națională 

Număr de 

campanii, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

parteneriate, 

Număr de 

sesiuni/ 

întâlniri, 

Număr de 

materiale 

promoţionale 

distribuite, 

Număr de 

apariţii 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,   

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

TV/presă 

scrisă 

3.  

 2.2. Implementarea unei 

campanii naţionale de 

informare a populaţiei 

generale privind serviciile 

integrate de prevenire şi 

asistenţă 

 

O campanie 

naţională 

Număr de 

campanii, 

Aria de 

acoperire,  

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi, 

Număr de 

parteneriate, 

Număr de 

sesiuni/ 

întâlniri, 

Număr de 

materiale 

promoţionale 

distribuite, 

Număr de 

apariţii 

TV/presă 

scrisă 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

Societatea civilă,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale)  

4.  

3. Creşterea nivelului de 

implicare a mediilor de 

comunicare în masă în 

promovarea şi 

susţinerea programelor 

de prevenire a 

consumului de droguri 

3.1. Realizarea, la nivel 

local, de mese rotunde, 

seminarii, conferințe de 

presă cu reprezentanţi 

mass-media, în vederea 

promovării proiectelor de 

prevenire a consumului de 

droguri 

 

Minimum 1 

eveniment  

Număr de 

evenimente, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

materiale 

diseminate, 

Număr de 

participanţi, 

Număr de 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

apariţii 

TV/articole 

presă scrisă 

 

B. Asistenţa consumatorilor de droguri  

B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată  

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

1. Dezvoltarea 

intervenţiilor de 

identificare, atragere şi 

motivare a persoanelor 

consumatoare de 

droguri care nu au 

contact cu serviciile de 

asistenţă specializată, 

în special pentru 

persoanele cu istoric 

îndelungat de consum, 

persoanele 

consumatoare 

marginalizate sau 

excluse social, 

comunități cu o rată 

mare de infecție HIV, 

hepatită, TB, 

persoanele 

consumatoare care 

practică sexul 

comercial, bărbaţi care 

fac sex cu bărbaţi, 

femeile şi copiii 

consumatori 

1.1. Dezvoltarea 

serviciilor şi 

instrumentelor de lucru 

adaptate nevoilor 

femeilor, copiilor şi 

tinerilor cu istoric de 

consum  

 

Minimum un 

program 

funcţional, 

pentru femei, 

copii şi tineri cu 

istoric de 

consum, 

Instrumente de 

lucru create şi 

aplicate 

Număr de 

programe 

dezvoltate, 

Număr de 

instrumente, 

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

ANITP-CR Alba 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

2.  

2. Îmbunătăţirea 

accesului 

consumatorilor de 

droguri injectabile la 

servicii de prevenire, 

consiliere, tratament, 

testare şi vaccinare 

HIV, HVB, HVC, 

TBC şi a altor boli 

asociate, în comunitate 

şi în sistemele 

privative de libertate 

2.1. Promovarea 

sănătăţii prin dezvoltarea 

de comportamente 

sexuale şi de injectare 

responsabile 

 

Materiale 

informative 

realizate 

 

Număr de 

materiale 

realizate, 

Număr de 

materiale 

distribuite, 

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 DSP Alba  

Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

Penitenciarul Aiud  

IȘJ Alba, 

 DJST Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 

3.  

3. Dezvoltarea 

capacităţii de răspuns 

interinstituţional a 

serviciilor sociale, 

serviciilor juridice, 

serviciilor de urgenţă, 

unităţilor de poliţie şi 

de arest, evidenţa 

populaţiei, în vederea 

optimizării 

intervenţiilor adresate 

consumatorilor de 

droguri care nu sunt 

incluşi în programele 

specializate de 

asistenţă 

3.1. Dezvoltarea unui 

grup intersectorial de 

experţi, care are ca scop 

reacţia eficientă la 

provocările din domeniul 

reducerii riscurilor şi 

consecinţelor negative 

asociate consumului de 

droguri, bazată pe 

rezultatele studiilor şi 

cercetărilor ştiinţifice 

 

Creşterea 

capacităţii de 

reacţie la 

provocările 

generate de 

consumul 

problematic de 

droguri 

Număr de 

întâlniri, 

Număr de 

instituţii 

implicate 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

DSP Alba,  

Penitenciarul Aiud 

DGASPC Alba 

AJOFM Alba  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 

4.  

4. Creşterea nivelului 

de informare, educare 

şi conştientizare a 

consumatorilor de 

droguri, precum şi 

4.1. Realizarea de 

campanii în mediile 

recreaţionale (concerte, 

festivaluri, cluburi, zone 

turistice etc) în vederea 

Minim 1 

campanie 

realizată 

Număr de 

campanii, 

Număr de 

materiale 

distribuite, 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

Societatea civilă  



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

dezvoltarea de 

intervenţii adecvate în 

vederea prevenirii 

deceselor sau bolilor 

infecţioase asociate 

consumului de droguri 

reducerii riscurilor şi 

consecinţelor negative 

asociate consumului de 

droguri 

Număr de 

beneficiari 

 

B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri  

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

1. Dezvoltarea 

politicilor adecvate  

standardelor de calitate 

în vederea asigurării 

accesului în circuitul 

integrat de asistenţă a 

consumatorilor şi a 

consumatorilor 

dependenţi de droguri 

1.2. Promovarea 

sistemului naţional de 

asistenţă integrată 

pentru consumatorii de 

droguri în rândul 

acestora şi în rândul 

furnizorilor de servicii 

publici sau privaţi 

 

Minim 1 

conferință, 

masă rotundă, 

Minim 1 

material de 

promovare 

elaborat 

 

Număr de 

instituții, 

Număr de 

participanți 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, DSP 

Alba,   

Societatea civilă 

2.  

2. Adaptarea serviciilor 

din cadrul circuitului 

integrat de asistenţă la 

nevoile individuale ale 

consumatorilor şi la 

modelele de consum, 

cu accent pe 

policonsum, consum 

combinat de substanţe, 

consum de 

medicamente fără 

prescripţie, consum de 

substanţe nonopioide, 

precum şi consum de 

2.1. Consolidarea 

circuitului integrat de 

asistenţă prin 

dezvoltarea/resurselor 

de asistenţă/centre, 

publice şi private, 

adaptat nevoilor de 

asistenţă identificate 

prin evaluările anuale 

 

Minim 1 

program de 

asistenţă 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,   

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

substanţe noi cu 

proprietăţi psihoactive 

3.  

3. Dezvoltarea 

politicilor adecvate 

nevoilor şi 

particularităţilor 

copiilor consumatori de 

droguri, în vederea 

identificării timpurii şi 

asigurării accesului în 

circuitul integrat de 

asistenţă 

3.1. Adaptarea 

mecanismelor de 

cooperare între serviciile 

de asistenţă integrată a 

copiilor consumatori de 

droguri şi sistemul 

public de asistenţă 

socială, medicală şi 

psihologică în  vederea 

includerii acestora în 

circuitul integrat de 

asistenţă 

Minimum 2 

întâlniri 

Număr de 

întâlniri, 

Număr de 

grupuri de 

lucru,  

Număr de 

instituţii 

implicate 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

DSP Alba 

DGASPC Alba,  

Societatea civilă 

4.  

4. Consolidarea şi 

diversificarea 

serviciilor din cadrul 

circuitului integrat de 

asistenţă, adresate 

persoanelor 

consumatoare de 

droguri aflate în 

sistemele privative de 

libertate 

4.1. Asigurarea 

asistenţei integrate 

pentru consumatorii de 

droguri aflaţi în centrele 

de reţinere, de detenţie 

şi educative precum şi 

asigurarea continuităţii 

intervenţiilor de 

asistenţă după momentul 

liberării 

Minim un 

program 

terapeutic 

derulat în 

sistemul 

privativ de 

libertate 

Număr de 

beneficiari 

 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

Penitenciarul Aiud,  

IPJ Alba,  

Societatea civilă 

5.  

5. Dezvoltarea de 

servicii 

interinstituţionale 

integrate pentru 

consumatorii de 

droguri care au săvârşit 

fapte penale cu pericol 

social redus şi pentru 

consumatorii de 

droguri aflaţi în 

evidenţa serviciilor de 

5.1. Capacitarea 

instituţiilor din circuitul 

de aplicare a legii şi cel 

de asistenţă integrată în 

vederea dezvoltării 

instituţionale pentru 

gestionarea cazurilor de 

consumatori de droguri 

care au săvârşit fapte 

penale cu pericol social 

redus şi de consumatori 

Minim 1 

sesiune de 

formare, 

Minim un ghid 

de lucru 

elaborat 

 

Număr de 

sesiuni, 

Număr de 

participanți, 

Număr de 

ghiduri 

elaborate 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

Serviciul de 

Probaţiune Alba, 

Tribunalul Alba, 

DIICOT Alba 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

probaţiune în vederea 

includerii acestora în 

circuitul integrat de 

asistenţă 

de droguri aflaţi în 

evidenţa serviciilor de 

probaţiune în vederea 

reabilitării sociale 

 

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI   

 

Obiectiv general: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe 

piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, 

coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

1.  

1. Cunoaşterea 

dimensiunii ofertei de 

droguri în România 

1.2. Realizarea de 

analize, corelaţii şi 

evaluări de risc la nivel 

național și regional de 

natură a fundamenta 

deciziile în domeniul 

reducerii ofertei de 

droguri 

Minimum o 

analiză 

informativ 

operativă  

 

 

Număr de 

analize 

întocmite 

Semestrial 2020 DIICOT Alba, 

BCCO Alba 

2.  

2. Dezvoltarea şi 

consolidarea sistemului 

instituţional şi 

legislativ privind 

combaterea ofertei de 

droguri 

2.2. Organizarea de 

întâlniri la nivel 

interinstituţional pentru 

implementarea 

coordonată a 

activităților în domeniul 

reducerii ofertei de 

droguri 

Cel puțin o 

întâlnire 

desfăşurată  

 

Număr de 

grupuri 

constituite,  

Număr de 

întâlniri 

organizate  

 

Anual 2020 DIICOT Alba, 

Agenția Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

3.  

3. Eficientizarea 

activităţilor specifice 

de combatere a ofertei 

de droguri, a deturnării 

şi traficului de 

3.1. Organizarea de 

grupuri de lucru pe 

domenii specifice de 

interes în legătură cu 

traficul de droguri  

Grupuri de lucru 

organizate şi 

desfăşurate 

(in functie de 

nevoile 

Număr grupuri 

de lucru 

organizate 

 

Anual 2020 DIICOT Alba, 

BCCO Alba,  



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

precursori şi controlul 

domeniilor conexe: 

corupţie, spălare de 

bani, confiscarea şi 

recuperarea creanţelor 

(corupţie, spălare de 

bani, confiscarea şi 

recuperarea creanţelor) 

 

identificate) 

 

4.  

 3.2. Utilizarea 

metodelor speciale de 

cercetare  

Activităţi 

operative/ 

Livrări 

supravegheate 

derulate   

 

Număr de 

activităţi 

operative/ 

livrări 

supravegheate 

desfăşurate 

Anual 2020 DIICOT Alba, 

BCCO Alba  

 

5.  

 3.3. Orientarea  

investigaţiilor  către 

destructurarea grupărilor 

infracționale organizate 

cu potențial major în 

traficul de droguri  

Cazuri/ 

persoane/ 

grupări 

criminale 

investigate/ 

destrămate 

Număr de 

cazuri 

investigate,  

Număr de 

persoane/ 

grupări 

criminale 

investigate 

Anual 2020 DIICOT Alba, 

BCCO Alba  

 

III. COORDONARE 

Obiectiv general: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea 

implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate  

  

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea 

obiectivelor 

Rezultate 
Indicatori 

de evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

1.  

1. Consolidarea 

rolului Agenției 

Naționale Antidrog şi 

a mecanismului 

naţional de 

coordonare în 

domeniul drogurilor şi 

precursorilor 

1.1. Instituirea unui 

sistem eficient de 

monitorizare şi 

evaluare a 

implementării 

activităţilor derulate 

de autorităţile publice 

şi structurile societăţii 

Raport anual de 

monitorizare a 

activităţilor 

prevăzute în  Planul 

de acţiune  

Număr de întâlniri 

periodice/ 

corespondenţă cu 

partenerii  

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

şi partenerii 

instituționali 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea 

obiectivelor 

Rezultate 
Indicatori 

de evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

civile 

2.  

2. Armonizarea 

rolurilor şi 

responsabilităţilor 

pentru fiecare factor 

social din domeniu 

2.1.  Armonizarea 

strategiilor 

instituţionale cu 

obiectivele prioritare 

ale Strategiei 

naționale antidrog 

Strategii, 

Acte normative 

elaborate/ 

modificate  

Număr de 

documente interne 

modificate, 

Notificări formale, 

rapoarte elaborate 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

şi instituţiile 

implicate 

3.  

3. Reducerea timpului 

instituţional de 

răspuns la problemele 

specifice apărute 

3.1. Instituirea unui 

sistem de raportare 

periodică 

 

 Rapoarte periodice Număr de instituţii 

incluse în sistemul 

de raportare,  

Număr de instituţii 

ce realizează 

raportarea 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

şi instituțiile 

implicate 

4.  

4. Creşterea 

vizibilităţii şi 

credibilităţii 

instituţiilor statului și 

a implicării societăţii 

civile 

4.1. Diseminarea 

către societatea civilă, 

prin intermediul 

mass-media, a unor 

materiale de 

informare referitoare 

la activitatea Agenţiei 

Naționale Antidrog 

Comunicate de 

presă/  

Invitaţii de presă/ 

Documentare de 

presă/ 

Răspunsuri la 

solicitări media 

adresate 

Număr de  

informaţii 

diseminate, 

Număr de 

materiale publicate 

(articole, ştiri, 

reportaje etc.) 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

 

5.  

5.   Îmbunătăţirea 

calităţii actului 

profesional al tuturor 

categoriilor de 

specialişti cu atribuţii 

în domeniul drogurilor 

şi domenii conexe prin 

formare de bază şi 

continuă 

 

 

5.1. Implementarea de 

programe comune  de 

formare de bază şi 

continuă în domeniul 

cererii şi ofertei de 

droguri la nivel 

central şi teritorial, 

destinate specialiştilor 

cu atribuţii în 

domeniu, (psihologi, 

asistenţi sociali, cadre 

medicale, farmacişti, 

cadre didactice, 

specialişti MAI  și din 

Minimum 1 

program anual 

comun de formare 

de bază şi continuă 

implementate pe 

principiul multi-

disciplinarităţii  

Număr de 

programe de 

formare 

implementate în 

rândul cadrelor 

MAI și din afara 

MAI,  

Analiza eficienței 

formării,  

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

DJST Alba, 

DGASPC Alba,  

Penitenciarul 

Aiud, 

Parteneri 

implicați în 

proiecte 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea 

obiectivelor 

Rezultate 
Indicatori 

de evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

mediul penitenciar,  

judecători, procurori 

etc.), organizate după 

principiul multi-

disciplinarităţii 

 

IV. CERCETARE, EVALUARE SI INFORMARE  

 

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin 

monitorizare, cercetare şi informare 

  

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

1.  

1. Consolidarea 

sistemului de 

colectare şi analiză a 

datelor din domeniul 

reducerii cererii şi 

ofertei de droguri 

1.1. Organizarea de 

ateliere de lucru cu 

reprezentanţi ai 

instituţiilor publice şi 

private furnizori de date 

din domeniul reducerii 

cererii şi ofertei de 

droguri 

Întâlniri de lucru 

organizate  

Număr de 

ateliere de 

lucru 

organizate  

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

2.  

2. Dezvoltarea unei 

baze solide de date, 

validate ştiinţific, în 

domeniul reducerii 

cererii şi ofertei de 

droguri 

2.1. Implementarea de 

studii în rândul 

populaţiei tinere în 

vederea evaluării 

tendinţelor înregistrate 

în consumul de droguri 

(de exemplu: studii 

privind consumul de 

droguri în spaţii 

recreaţionale, studii 

privind consumul de 

droguri în rândul 

liceenilor, studenţilor 

Studii în rândul  

populaţiei tinere 

realizate 

Număr de 

studii 

realizate  

2018 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

sau al populaţiei tinere 

neinstituţionalizate) 

3.  

 2.2. Implementarea de 

studii şi cercetări 

privind consumul de 

droguri la nivel regional 

şi local (judeţean) 

Studii/ cercetări 

la nivel regional şi 

local realizate 

Număr de 

studii 

realizate  

2018 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

4.  

3. Consolidarea 

sistemului de 

raportare a datelor din 

domeniul reducerii 

cererii şi ofertei de 

droguri 

3.1. Colectarea, analiza 

şi interpretarea datelor 

referitoare la cererea de 

tratament ca urmare a 

consumului de droguri, 

precum şi a patologiei 

asociate 

Baza de date privind 

admiterea la 

tratament actualizată 

Număr de 

înregistrări 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

5.  

 3.2. Colectarea, analiza 

şi interpretarea datelor 

referitoare la urgenţele 

medicale datorate 

consumului de droguri 

Baza de date privind 

cazurile de urgenţă 

ca urmare a 

consumului de 

droguri actualizată   

Număr de 

înregistrări 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

6.  

 3.3. Monitorizarea 

programelor din 

domeniul reducerii 

cererii de droguri 

desfășurate conform 

standardelor EDDRA  

Baza de date privind 

programele din 

domeniul reducerii 

cererii de droguri 

actualizată    

Număr de 

proiecte 

eligibile 

propuse 

pentru 

EDDRA 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

 

NOTĂ: Finanțarea activităților din Planul de acțiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 se 

realizează din bugetul propriu al Agenției Naționale Antidrog (bugetul de stat, fondurile prevăzute în Programul naţional de prevenire şi 

asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 – 2018 şi Programul de interes naţional de 

prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 – 2018, surse atrase din fonduri 

externe), precum și din fondurile alocate de către ordonatorii de credite ale celorlalte instituții responsabile prevăzute în Planul de 

acțiune, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 239 din 6 iulie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA LOCALĂ  

privind situația în domeniul drogurilor  

la nivelul  județului Alba 

Martie 2017 

 

 

I. Introducere 

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a din H.G. nr. 461 din 11.05.2011 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba, structură teritorială a Agenţiei, elaborează pe baza Strategiei Naţionale 

Antidrog 2013 – 2020, prin consultarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu, Planul său de acțiune 

pentru perioada 2017-2020, document care va fi supus spre adoptare prin ordin al Prefectului 

Judeţului Alba şi prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

Strategia antidrog a Judeţului Alba pentru perioada 2013-2020 este documentul care 

înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile 

implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba. Acest 

document reprezintă rezultatul unui proces de consultare la nivelul instituţiilor judeţene şi locale 

cu atribuţii în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri: Instituţia Prefectului - Judeţul 

Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria municipiului Alba Iulia, Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba,  Poliţia Locală Alba Iulia, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane - Centrul Regional Alba Iulia, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Tribunalul Alba, Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, Serviciul de 

Probaţiune Alba, Direcţia de Sănătate Publică Alba, Penitenciarul Aiud, Brigada de Combatere a 

Criminalităţii Organizate Alba Iulia, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia, Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba 

Iulia.  

II. Infracționalitatea la regimul drogurilor 

 

Criminalitatea creată de droguri, prin consecinţele sale de ordin social, economic, 

medical şi cultural cauzează prejudicii grave nu numai intereselor de stat, dar şi celor ale 

societăţii, ale unor persoane particulare, atentează la viaţa şi sănătatea cetăţenilor, influenţând în 

mod demoralizator conştiinţa şi comportamentul oamenilor. 

Fenomenul traficului de droguri înregistrează o dinamică evolutivă la nivel national, atât 

în sensul creşterii constante a dimensiunilor sale, dar mai ales prin diversificarea categoriilor de 

droguri manifestată în ultimii ani, scăderea vârstei consumatorilor şi a posibilităţilor tot mai 

facile de a procura substanţe interzise. 

În perioada 2014-2016, au fost instrumentate mai multe dosare penale, înregistrate la 

D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia și D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara. În 

urma activităților desfășurate au fost realizate capturi de droguri și noi substanțe psihoactive, 

astfel: 

MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDROG 

 

CENTRUL  DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE  ANTIDROG  

ALBA 



2014 2015 2016 

- 3125 grame cannabis 

- 397 comprimate MDMA 

- 1,4 grame MDMA 

- 2 comprimate 5-MeO-

DALT 

- 1300 grame noi substanțe 

psihoactive (AB-FUBINACA, 

BB-22, AKB-48F, 3-MMC, a-

PEP, 5-Fluoro-PB-22, 

Methoxphenidine, 

Thiothinone)  

- 175 grame droguri de mare 

risc (4-MEC, XLR-11, AKB-

48 şi JWH-210) 

- 6 comprimate metadonă 

- 0,5 grame rezină de 

cannabis 

- 5259 grame cannabis 

- 1,1 grame amfetamină 

- 2 grame cocaină 

- 10,9 kilograme cannabis 

- 5,8 grame rezină de 

cannabis 

- 17 comprimate Diazepam 

De asemenea, în urma activităților desfășurate au fost reținuți/arestați mai mulți inculpați, 

pentru săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 și de Legea nr. 194/2011, 

astfel: 

2014 2015 2016 

31 inculpați 13 inculpați 17 inculpați 

(Sursa: B.C.C.O. Alba Iulia, DIICOT – ST Alba Iulia ) 

 

Având în vedere caracterul infracțiunilor cercetate și modul de săvârșire al acestora, 

precizăm că nu toți inculpații domiciliază pe raza județului Alba și nu toate capturile de substanțe 

interzise s-au făcut pe raza acestui județ. De cele mai multe ori, inculpații pe de raza județului 

Alba au avut legături infracționale cu inculpați din alte județe. 

În urma activităţilor desfăşurate în zona de competenţă, s-a evidenţiat faptul că 

persoanele care consumau droguri „clasice” s-au orientat spre consumul de noi substanţe 

psihoactive (NSP). 

Produsele denumite generic „etnobotanice” sunt mult mai accesibile ca preț, remarcându-

se o frecvență crescută a consumului în special în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-25 

ani. Modalitatea relativ uşoară de obţinere a produsului final, precum şi costul de producţie 

foarte mic, duc de asemenea la disponibilitatea dealerilor de a lărgi piaţa de desfacere, aceştia 

îndreptându-şi atenţia spre consumatori cu vârste din ce în ce mai reduse. Prețurile variază în 

funcție de cantitate și tipul de substanță astfel: un pliculeț cu NSP care se consumă prin fumare 

costă între 15 lei și 50 lei, în funcție de cantitate, iar un pliculeț cu NSP care se consumă prin 

prizare costă în medie 100 lei. 

Un factor important care a dus la creșterea fenomenului traficului cu NSP a fost cadrul 

legislativ care, fie prin unele lacune ale Noului Cod de Procedură Penală, fie prin modul de 

sancţionare al infracţiunilor prevăzute, a creat senzaţia în rândul consumatorilor şi traficanţilor că 

operaţiunile cu NSP sunt la limita legalităţii, aceştia referindu-se la substanţele în cauză ca 

„legale”. Astfel, până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 18/2016, în cazul operațiunilor cu 

substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive nu era posibilă utilizarea investigatorului sub 

acoperire sau a altor metode speciale prevăzute de Codul de procedură penală. De asemenea, 

este de remarcat modul facil în care suspecţii reuşesc să intre în posesia substanţelor active (fie 

prin livrări poştale, fie prin transport personal) şi modul în care aceştia prepară produsul final, 

prin aplicarea de procedee termice (fierbere ori cristalizare), pe parcursul activităţilor de urmărire 

penală fiind identificate persoane care foloseau astfel de procedee în vederea producerii de NSP.   

Traficul şi consumul de NSP, în special datorită costurilor mai reduse ale substanțelor, 

apreciem că va înregistra un trend ascendent, favorizat și de regimul sancţionator care prevede 

pedepse mai mici decât în cazul traficului de droguri.   

Un alt aspect relevant este legat de introducerea în ţară a drogurilor de risc şi mare risc. 

Astfel, judeţul Alba (precum şi celelalte judeţe de pe raza de competenţă a B.C.C.O. Alba Iulia) 

se află pe principalul traseu rutier şi feroviar de intrare în ţară, context în care s-a creat premisa 

identificării și cercetării unor persoane care acţionau pe raza altor judeţe şi care introduceau 

droguri de risc şi mare risc în ţară, prin intermediul unor firme de coletărie cu sediile în jud. 

Alba. 



Analiza fenomenului introducerii în ţară de droguri de risc şi mare risc indică faptul că 

modul în care firmele de coletărie îşi gestionează activitatea prezintă vulnerabilităţi, creându-se 

astfel posibilitatea pentru diferite persoane de a expedia colete cu conţinut neverificat şi fără a le 

fi certificată identitatea, acelaşi lucru întâlnindu-se şi în privinţa destinatarului. 

În privinţa tipului de drog introdus, aproape în exclusivitate trimiterile de colete 

interceptate au conţinut cannabis (cantităţi cuprinse între 200 şi 2000 grame), fiind întâlnite şi 

cantităţi mici de cocaina, iar ţările de provenienţă sunt Spania şi Germania. 

S-a observat de asemenea disponibilitatea consumatorilor de a-şi dezvolta culturi indoor 

şi outdoor de cannabis, pentru a-şi asigura consumul, dar şi pentru a obţine câştiguri materiale, 

încurajaţi de modul relativ uşor de achiziţionare, atât a materialului biologic (seminţe de 

cannabis feminizate), cât şi a materialelor de îngrijire, toate acestea putând (în continuare) să fie 

achiziţionate on-line. 

Un gram de cannabis se vinde cu prețuri cuprinse între 40-60 lei.  

Se remarcă o tendință de specializare a traficanţilor de droguri şi NSP, precum și o 

organizare superioară a activităților infracționale în scopul creșterii veniturilor ilicite obținute și 

”spălării” produsului infracțional. Datorită tratamentului sancționator relativ blând, membrii 

grupărilor infracționale se familiarizează cu modalităţile specifice de investigare folosite, fiind 

tot mai dificilă obţinerea de probe destinate destructurării acestor grupări.   

La nivelul judeţului Alba au fost identificate ca fiind zone care au un potenţial 

criminogen mai ridicat în domeniul traficului şi consumului ilicit de droguri și NSP, municipiile 

Alba Iulia, Blaj, Sebeş, orașul Cugir şi localităţile din apropierea acestora. Substanțele interzise 

sunt comercializate la nivel stradal de către dealeri locali, ori la domiciliile acestora. Substanțele 

interzise sunt consumate adesea în grupuri de prieteni, la locuinţele lor, mai rar în locuri publice 

gen cluburi şi baruri sau în școli. 

 S-a constatat o creștere a riscului de comitere a unor infracțiuni cu violență sau contra 

patrimoniului în rândul consumatorilor de droguri. Totodată probabilitatea comiterii unor 

infracțiuni la regimul circulației rutiere este mai ridicată în rândul persoanelor cu astfel de 

preocupări. 

(Sursa: B.C.C.O. Alba Iulia) 

 

I. Consumul de droguri şi consumul problematic de droguri în mediul penitenciar 
Numărul deţinuţilor care s-au declarat consumatori de droguri la intrarea în  Penitenciarul 

Aiud: 

2014 2015 2016 

48 deținuți 37 deținuți 25 deținuți 

 Situația persoanelor arestate/condamnate în baza Legii 143/2000 

2014 2015 2016 

28 deținuți 23 deținuți 14 deținuți 

 (Sursa: Penitenciarul Aiud) 

 

II. Dinamica admiterii la tratament în cadrul CPECA Alba 

Conform datelor din evidenţa Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Alba se desprind următoarele:  

În anul 2013 au fost evaluaţi şi incluşi în programe de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială un număr  de 7 consumatori  de droguri de sex masculin,  în funcţie de vârstă ponderea 

cea mai mare o au consumatorii cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, iar substanțele consumate au 

fost cannabis 3 cazuri și NSP 4 cazuri. 



        
 

În anul 2014 au fost evaluaţi şi incluşi în programe de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială un număr  de 54 consumatori  de droguri de dintre care 52 de sex masculin şi 2 de sex 

feminin, în funcţie de vârstă ponderea cea mai mare o au consumatorii cu vârsta cuprinsă între 

18-30 ani, iar substanțele consumate au fost: cannabis 40 cazuri, NSP 9 cazuri, ecstasy 2 cazuri, 

alcool 3 cazuri. 

 

  
 

În anul 2015  au fost evaluaţi şi incluşi în programe de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială un număr  34 consumatori  de droguri  dintre care 33 de sex masculin şi 1 de sex 

feminin, în funcţie de vârstă ponderea cea mai mare o au consumatorii cu vârsta cuprinsă între 

18-30 ani, iar substanțele consumate au fost cannabis 32 cazuri și NSP 2 cazuri. 

 



         
 

În anul 2016  au fost evaluaţi şi incluşi în programe de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială un număr de 43 consumatori  de droguri de dintre care 41 de sex masculin şi 2 de sex 

feminin, în funcţie de vârstă ponderea cea mai mare o au consumatorii cu vârsta cuprinsă între 

18-30 ani, iar substanța consumată a fost cannabisul 43 cazuri. 

      
 

Concluzii 

În ceea ce privește numărul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală, 

psihologică și socială în cadrul CPECA Alba se observă o creștere semnificativă față de anul 

2013 și anume 54 consumatori în 2014, 34 consumatori în 2015 și 43 consumatori în 2016. 

Referindu-ne la genul beneficiarilor, se observă o predominanță a genului masculin. În toți 

cei patru ani pentru care s-a realizat prezenta analiză, au beneficiat de tratament atât minori cât și 

persoane cu vârsta de peste 30 de ani iar cei mai mulți beneficiari s-au încadrat în intervalul de 

vârstă 18-30 ani. 

 Referitor la drogurile consumate de către beneficiarii CPECA Alba se observă 

predominant consumul de canabis, urmat de NSP, alcool și ecstasy. 

 

Indicatorul Urgenţe ca urmare a consumului de droguri 

Conform prevederilor Ordinului comun MSP şi MIRA nr. 770 din 2007 respectiv nr. 192 

din 2007, pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a 

datelor prevăzute în fișa standard de înregistrare a urgențelor medicale produse ca urmare a 

consumului de droguri, lunar sunt colectate de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 



Antidrog, date legate de problematica drogurilor, după cum urmează: Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba  – Unitatea de Primiri Urgenţe. 

Conform datelor culese din cadrul serviciului UPU Alba şi interpretate de Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba se desprind următoarele: 

 

În anul 2013 au primit îngrijiri medicale în cadrul UPU Alba un număr de 10 persoane 

care au consumat substanțe psihoactive dintre care 3 de sex masculin şi 7 de sex feminin, cu 

vârste cuprinse între 14 şi 55 ani, iar substanţele consumate au fost benzodiazepine, 

metamfetamine, barbiturice, amfetamine, opioide și sedative.    

 

   
 

În anul 2014 au primit îngrijiri medicale în cadrul UPU Alba un număr de 16 persoane 

care au consumat substanțe psihoactive, dintre care 10 de sex masculin şi 6 de sex feminin, cu 

vârste cuprinse între 16 și 76 ani, iar  substanţele  consumate au fost benzodiazepine, canabis, 

barbiturice, alcool, cocaină, opioide, NSP și sedative. 

  

   
 

 

În anul 2015  au primit îngrijiri medicale în cadrul UPU Alba  un număr de 32 persoane 

care au consumat substanțe psihoactive, dintre care 22 de sex masculin şi 10 de sex feminin, cu 

vârste cuprinse între 11 și  56 ani, iar  substanţele  consumate  au fost  NSP, benzodiazepine , 

canabis, barbiturice, alcool și  sedative. 

 



   
 

 

În anul 2016  au primit îngrijiri medicale în cadrul UPU Alba un număr de 24 persoane 

care au consumat substanțe psihoactive, dintre care 19 de sex masculin şi 5 de sex feminin, cu 

vârste cuprinse între 16 şi 46 ani, iar  substanţele  consumate  au fost NSP, benzodiazepine , 

canabis și alcool. 

 

   
 

Dinamica admiterii la tratament în cadrul altor furnizori de servicii 
Conform prevederilor Ordinului comun MSP şi MIRA nr 770 din 2007 respectiv nr 192 

din 2007, pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a 

datelor prevăzute în fișa individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, lunar 

sunt colectate de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Fişele de Admitere 

la tratament ca urmare a consumului de droguri, completate de ceilalţi furnizori de servicii pentru 

consumatorii de droguri (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Centrul de Sănătate Mintală 

Adulți Alba Iulia și Centrul de Sănătate Mintală Copii Alba Iulia).  

Centrul de Sănătate Mintală Adulţi Alba a acordat servicii medicale ca urmare a 

consumului de substanţe psihoactive unui număr de 4 persoane: 2 în anul 2015 și 2 persoane în 

anul 2016, iar Centrul de Sănătate Mintală Copii Alba nu a acordat servicii medicale ca urmare a 

consumului de substanţe psihoactive. 

 

 V. Rezultatele  Studiilor 

În anul 2015, Agenția Națională Antidrog a  realizat Studiul ESPAD (The European 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)  prin care se urmărește monitorizarea 

problematicii comportamentelor de consum în rândul elevilor de 16 ani de la nivel european și 

național,  studiul fiind inițiat de Consiliul Suedez de Informaţii privind Alcoolul şi alte Droguri 

și promovat de Observatorul European de Droguri și Toxicomanii (EMCDDA). 

Rezultatele studiului arată faptul că, consumul de tutun și alcool continuă să 

înregistreze valori ridicate în rândul adolescenților de 16 ani din România fiind peste mediile 



europene, pentru toate perioadele de referinţă: consumul de tutun de-a lungul vieţii – 51,7% față 

de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 zile – 30,1% față de 21,4% şi 

consumul de tutun zilnic în ultimele 30 zile – 19,7% față de 12,4%. Totodată, se observă valori 

mai mari ale consumului de tutun în rândul băieţilor, comparativ cu cele înregistrate în rândul 

fetelor, însă pentru ambele sexe, adolescenţii din România se situează peste valorile medii 

europene. 

Consumul de droguri ilicite rămâne stabil în rândul elevilor de 16 ani, consumul 

oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieţii fiind de 15%. Dintre drogurile ilicite studiate, cel mai 

mare nivel al consumului este înregistrat de canabis – 8,1%. Urmează: NSP cu 5,1%, solvenţi/ 

substanţe inhalante cu 3,6%, cocaină cu 3,3%, LSD sau alte halucinogene – 2,4%, ecstasy – 

2,1%, heroină – 1,7%, ketamină – 1,8%, droguri injectabile – 1,3%, crack – 1,2%, 

amfetamine -1,1%, ciuperci halucinogene – 1,2%, metamfetamine – 1% şi GHB – 1,1%.  

După canabis, pe poziţia a doua, în topul celor mai consumate droguri în rândul elevilor 

din România, se situează noile substanţe psihoactive (NSP). Astfel, 5,1% dintre elevii de 16 ani 

incluşi în eşantion au experimentat consumul de NSP, acest tip de consum menţinându-se la 

acelaşi nivel ca şi în studiul anterior, când a fost pentru prima dată măsurat. Pentru consumul în 

ultimul an, 3,1% dintre persoanele intervievate au declarat consum de NSP, fiind în scădere faţă 

studiul anterior, când a fost observată o valoare de 4,2%.  

În ceea ce priveşte consumul de ecstasy, se observă o menţinere a consumului de-a lungul 

vieţii, la nivelul valorii înregistrate în studiul anterior – 2,1%, faţă de 2%. În mod similar şi în 

cazul consumului de ecstasy din ultimul an, valoarea se menţine la acelaşi nivel cu cel observat 

în 2011, respectiv 1,4%.  

Cel mai mare procent de adolescenţi care au debutat în consum la vârsta de 13 ani sau 

mai devreme se înregistrează în cazul consumului de inhalante – 1,8%, din totalul 

respondenţilor. Pe locul al doilea, la egalitate, se situează adolescenţii care au debutat în 

consumul de canabis, respectiv cei care au debutat la vârsta de 13 ani sau mai devreme în 

consumul de alcool cu pastile - 1,4%, iar pe locul al treilea, se plasează debutul înainte de vârsta 

de 13 ani în consumul de noi substanţe psihoactive (NSP) – 1,3%.  

Percepţia unui risc ridicat în cazul unui consum experimental (o dată/ de două ori), pentru 

drogurile de tipul canabis, amfetamine, ecstasy sau NSP, variază între 30,4% şi 37,5%. 

Comparativ cu studiul anterior, se remarcă o percepţie mai bună asupra riscurilor consumului 

experimental de NSP, proporţia celor care atribuie riscuri ridicate unui astfel de consum fiind de 

28% în 2015, față de 30,8% în 2011. În schimb, pentru celelalte tipuri de droguri, adolescenţii 

consideră în proporţii mai mici că ar exista riscuri ridicate în cazul unui consum experimental de: 

canabis – scădere de la 46,1%, la 37,5%, ecstasy – scădere de la 39,2% la 30,4%, amfetamine – 

scădere de la 44,3% la 37,1%. În ceea ce privește consumul regulat de droguri, adolescenţii 

atribuie cele mai ridicate riscuri consumului de NSP – 60,4%, respectiv consumului de canabis – 

60,2%.  

VI. Rezultatele  activităților  

Pentru atingerea  obiectivelor asumate în Strategia Locală Antidrog Alba 2013-2020 și în 

Planul de acțiune aferent perioadei 2013-2016,  specialiştii CPECA Alba au desfăşurat în această 

perioadă activități în vederea reducerii cererii de droguri în toate mediile de intervenție, după 

cum urmează: 

Pe parcursul anului 2013: 

 În școală au fost desfășurate 13 proiecte cu un număr de 275 activități și 46 activități 

secvențiale beneficiari fiind 1131  elevi, 132 cadre didactice profesori, 14 directori ai unităţilor 

şcolare, 85 de consilieri educativi, 251 preşcolari, 7 educatoare,  1 psiholog 

 În familie au fost desfășurate 3 proiecte cu un număr de 44 activități pentru 783 

părinţi, viitoare mame, 22 cadre medicale (medici, asistenţi medicali). 

 În comunitate au fost desfășurate 6 proiecte cu un număr de 38 activități și 33 activități 

secvențiale beneficiari fiind 1930 tineri şi adulţi, 264 persoane private de libertate, 1 psiholog, 3 

voluntari 

 A fost desfășurat un curs de formare pentru 25 jandarmi din cadrul IJJ Alba 

CPECA Alba a beneficiat de o finanţare de la Consiliul Judeţean Alba în valoare de 7000 

RON, iar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor a încheiat 13  acorduri de parteneriat cu 

instituții județene. 

 

 



Pe parcursul anului 2014: 

 În școală au fost desfășurate 18 proiecte cu un număr de 275 activități și 25 activități 

secvențiale beneficiari fiind  4006  elevi, 164 studenţi, 216 cadre didactice profesori, 15 directori 

ai unităţilor şcolare, 5 profesori universitari, 70 de consilieri educativi,  4 psihologi, 2 consilieri 

educativi, 1 medic, 14 voluntari. 

 În familie au fost desfășurate 2 proiecte cu un număr de 7 activități pentru 138 părinți. 

 În comunitate au fost desfășurate 6 proiecte cu un număr de 38 activități și 31 activități 

secvențiale beneficiari fiind 1483 tineri şi adulţi, 54 persoane private de libertate, 30  medici, 1 

psiholog, 17 voluntari,  3 educatori. 

 A fost desfășurat un curs de formare pentru 20 polițiști din cadrul Poliției Locale Alba 

CPECA Alba a beneficiat de o finanţare de la Consiliul Judeţean Alba în valoare de 

10000 RON, iar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor a încheiat 16  acorduri de 

parteneriat cu instituții județene. 

 

Pe parcursul anului 2015: 

 În școală au fost desfășurate 13 proiecte cu un număr de 158 activități și 34 activități 

secvențiale beneficiari fiind  3896 elevi, 151 preşcolari, 15 directori ai unităţilor şcolare, 158 

cadre didactice, 80 consilieri educativi, 30 părinţi, 14 voluntari, 120 studenţi, 2 profesori 

universitari,  6 medici, 5 psihologi. 

 În familie au fost desfășurate 5 proiecte cu un număr de 21 activități pentru 245 

părinți. 

 În comunitate au fost desfășurate 7 proiecte cu un număr de 83 activități și 30 activități 

secvențiale beneficiari fiind 2992 tineri şi adulţi, 54 părinţi, 25 asistenţi medicali, 139 persoane 

private de libertate, 7 profesori.   

CPECA Alba a beneficiat de o finanţare de la Consiliul Judeţean Alba în valoare de 

10000 RON, iar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor a încheiat 24  acorduri de 

parteneriat cu instituții județene. 

 

Pe parcursul anului 2016: 

 În școală au fost desfășurate 15 proiecte cu un număr de 207 activități și 23 activități 

secvențiale beneficiari fiind  5035 elevi,  298 preşcolari, 15 directori,  79 cadre didactice, 160 

părinţi, 171 studenţi, 2 profesori universitari,  1 medic,  8 consilieri educativi, 15 consilieri 

şcolari, 12 voluntari. 

 În familie au fost desfășurate 4 proiecte cu un număr de 13 activități și 3 activități 

secvențiale pentru 395 părinți. 

 În comunitate au fost desfășurate 7 proiecte cu un număr de 27 activități și 19 activități 

secvențiale beneficiari fiind 2861 tineri şi adulţi, 78 persoane private de libertate, 45 de asistenţi 

medicali comunitari, 45 de părinţi. 

CPECA Alba a beneficiat de o finanţare de la Consiliul Judeţean Alba în valoare de 

10000 RON, iar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor a încheiat 27  acorduri de 

parteneriat cu instituții județene. 

 

Concluzii 
Parteneriatele dezvoltate cu autoritățile de la nivel central și local, au contribuit în mod 

semnificativ la realizarea unei preveniri standardizate a consumului de tutun, alcool și droguri în 

mediul școlar, familial și comunitate, colaborarea instituțională fiind esențială pentru atingerea 

obiectivelor stabilite la nivelul standardelor europene de calitate pentru prevenirea dependenţei 

de droguri precum şi a standardelor sistemului naţional de asistenţă medicală psihologică şi 

socială a consumatorilor de droguri. Activităţile desfăşurate au avut la bază evaluarea nevoilor 

grupului ţintă care a fost vizat şi au fost structurate în proiecte locale, regionale, naţionale sau 

campanii. 

VII. Nevoile identificate 

Cu toate că, în urma activităților desfășurate, majoritatea obiectivelor propuse în Strategia 

Locală Antidrog Alba 2013-2020 și în Planul de acțiune aferent perioadei 2013-2016 la nivelul 

judeţului au fost realizate, problema drogurilor, inclusiv alcoolul şi tutunul, continuă să 

reprezinte o provocare cu implicaţii grave atât pentru domeniul social, al sănătăţii, dar şi în 

domeniul aplicării legii.  



Evoluţiile recente, cum ar fi consumul de noi substanţe psihoactive NSP, metamfetamine, 

ecstasy, cocaină și alte droguri de mare risc, demonstrează necesitatea adaptării continue a 

răspunsului instituțional la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile 

socio-economice actuale și  la realităţile concrete.  

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali este necesară adaptarea continuă a 

răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socio-

economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 

de reacţie. În acest demers, sprijinul structurilor societăţii civile şi al comunităţii este deosebit de 

important.   

Concluzii 

            
 Măsurile luate atât în planul reducerii cererii de droguri, prin numeroasele proiecte de 

prevenire derulate în perioada 2013-2016, cât şi în cel al reducerii ofertei de droguri, prin 

activităţile de control derulate la nivel teritorial de echipele mixte, au determinat o menţinere a 

consumului oricărui tip de drog ilicit la nivelul anilor anteriori. Cu toate acestea, se identifică 

câteva caracteristici ale fenomenului care trebuie avute în vedere la orientarea activităților din 

planul de acțiune județean 2017- 2020, respectiv: 

 Vârsta de debut în consumul de tutun, alcool și droguri 

 policonsumul de droguri inclusiv, consumul de combinaţii de droguri şi alcool;  

 creșterea cazurilor de consum de noi substanţe cu proprietăţi psihoactive;  

 dinamica pieţei drogurilor, generată inclusiv de utilizarea internetului ca mijloc de 

distribuţie a drogurilor;   

 În acest context, Agenţia Naţională Antidrog prin CPECA Alba va avea în vedere 

adecvarea intervenţiilor în funcţie de caracteristicile consumului şi ale consumatorilor. În acest 

sens, se va urmări elaborarea şi dezvoltarea de programe coerente, structurate şi eficiente de 

prevenire selectivă a consumului de droguri și, totodată, implementarea unor campanii și 

proiecte de informare a categoriilor vulnerabile în legătură cu riscurile pe termen scurt, mediu şi 

lung ale uzului, abuzului şi dependenţei de droguri. 

 Activitățile prevăzute pentru perioada 2017-2020 în Planul judeţean antidrog trebuie să 

abordeze integrat reducerea cererii şi ofertei de droguri, concomitent cu adecvarea intervenţiilor 

în funcţie de caracteristicile consumului şi ale consumatorilor, vizând atingerea următoarelor 

obiective generale: 

 Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului judeţean şi naţional integrat 

de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea 

programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire 

implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi 

motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce 

au ca finalitate integrarea socială; 

 Reducerea ofertei de droguri prin reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă 

concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare coordonate şi 

adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile 

de luptă împotriva acestuia;  

 Coordonarea în domeniul drogurilor, urmăreşte asigurarea unui concept unitar de 

acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării 

politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea 

rezultatelor intervenţiilor realizate;  

 Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel judeţean 

pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin informare şi evaluare. 

Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate 

sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - reclamă un răspuns 

instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, 

resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic 

al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul 

unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de 

coordonare instituit anterior şi consolidat prin  Strategia Națională Antidrog continuă să 

reprezinte elementul central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul 

drogurilor, pornind de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui 

schimb eficient de informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.  
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind însușirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 

pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale  

privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba  

 

Fenomen complex, consumul și traficul de droguri a cunoscut și în România noi forme de 

manifestare, necesitând abordări tot mai variate.  

Conform prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 

propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, Agenţia a elaborat Strategia Națională Antidrog 

2013-2020 și Planul de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naționale 

Antidrog 2013-2020, aprobate prin H.G. nr. 784/2013. Pentru implementarea acesteia la nivel 

teritorial a fost elaborată Strategia Județeană Antidrog Alba pentru perioada 2013-2020, şi Planul 

de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba în perioada 2013-2016, 

însuşite de Consiliul  Judeţean Alba prin Hotărârea nr. 120/31 iulie 2014. Elaborarea acesteia   

s-a făcut în contextul procesului consultativ realizat cu partenerii locali care desfășoară activități 

legate de problematica drogurilor, având la bază evaluarea situației județului Alba din punctul de 

vedere al identificării problemelor legate de traficul și consumul de droguri. 

Strategia Județeană Antidrog Alba pentru perioada 2013-2020 este documentul care 

înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile 

implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba. Acest 

document reprezintă rezultatul unui proces de consultare la nivelul instituţiilor judeţene şi locale 

cu atribuţii în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri. Fondurile necesare îndeplinirii 

obiectivelor se asigură de către fiecare instituție/autoritate publică implicată, în raport cu 

termenele de realizare și resursele disponibile în bugetele proprii. 

Conform Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul judeţului 

Alba, elaborată de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba, în luna martie a 

acestui an, parteneriatele dezvoltate cu autoritățile de la nivel central și local, au contribuit în 

mod semnificativ la realizarea unei preveniri standardizate a consumului de tutun, alcool și 

droguri în mediul școlar, familial și comunitate, colaborarea instituțională fiind esențială pentru 

atingerea obiectivelor stabilite la nivelul standardelor europene de calitate pentru prevenirea 

dependenţei de droguri precum şi a standardelor sistemului naţional de asistenţă medicală 

psihologică şi socială a consumatorilor de droguri. Activităţile desfăşurate au avut la bază 

evaluarea nevoilor grupului ţintă care a fost vizat şi au fost structurate în proiecte locale, 

regionale, naţionale sau campanii. Măsurile luate atât în  planul reducerii cererii de droguri, prin 

numeroasele proiecte de prevenire derulate în perioada 2013-2016, cât şi în cel al reducerii 

ofertei de droguri, prin activităţile de control derulate la nivel teritorial de echipele mixte, au 

determinat o menţinere a consumului oricărui tip de drog ilicit la nivelul anilor anteriori.  

Pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor Strategiei, prin Ordinul Prefectului Judeţului 

Alba nr. 260/27.06.2017 a fost aprobat Planul Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 şi Diagnoza 

locală privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul 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. 239 din 6 iulie 2017. 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind însușirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 

pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale  

privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba  

 

Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate 

sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - reclamă un răspuns 

instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, 

resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic 

al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul 

unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de 

coordonare instituit anterior şi consolidat prin  Strategia Națională Antidrog continuă să 

reprezinte elementul central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul 

drogurilor, pornind de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui 

schimb eficient de informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.  

În scopul reducerii și combaterii cererii și consumului de droguri, s-a aprobat Strategia 

Națională Antidrog 2013-2020 și Planul de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea 

Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020, Prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2013. Pentru 

implementarea acesteia la nivel teritorial a fost elaborată Strategia Județeană Antidrog Alba 

pentru perioada 2013-2020, şi Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene 

Antidrog Alba în perioada 2013-2016, însuşite de Consiliul  Judeţean Alba prin Hotărârea nr. 

120/31.07.2014. 

Elaborarea noii Strategii Judeţene Antidrog a avut ca bază de plecare evaluarea situaţiei 

judeţului Alba din punctul de vedere al identificării problemelor legate de traficul şi consumul de 

droguri. În acest context, fenomenul drogurilor în zona de competenţă prezintă unele 

particularităţi conferite de caracteristicile geografice ale judeţului, caracteristicile socio-

demografice şi informaţiile despre traficul şi consumul ilicit de droguri, aspecte care trebuie 

luate în considerare pentru o abordare eficientă a fenomenului. 

Obiectivele specifice propuse în strategie sunt de natură a genera, până în anul 2020, un 

impact favorabil asupra sănătăţii și siguranței publice. În acest sens, planurile de acţiune aferente 

strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi 

ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă. Astfel, Strategia judeţeană 

antidrog 2013-2020 urmăreşte să reducă nivelul consumului şi dependenţei de droguri, precum şi 

consecinţele generate de acestea la nivelul sănătăţii și siguranţei publice; să contribuie la 

reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă; să promoveze cunoaşterea fenomenului prin 

evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor din domeniul drogurilor, în vederea 

fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor societăţii civile; să asigure cadrul necesar 

dialogului şi cooperării între instituţiile implicate şi sectorul neguvernamental. 

Astfel, parteneriatele dezvoltate cu autoritățile de la nivel central și local, au contribuit în 

mod semnificativ la realizarea unei preveniri standardizate a consumului de tutun, alcool și 

droguri în mediul școlar, familial și comunitate, colaborarea instituțională fiind esențială pentru 

atingerea obiectivelor stabilite la nivelul standardelor europene de calitate pentru prevenirea 

dependenţei de droguri precum şi a standardelor sistemului naţional de asistenţă medicală 

psihologică şi socială a consumatorilor de droguri. Activităţile desfăşurate au avut la bază 

evaluarea nevoilor grupului ţintă care a fost vizat şi au fost structurate în proiecte locale, 

regionale, naţionale sau campanii. 

Conform Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul judeţului 

Alba, elaborate de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba, măsurile luate 

atât în planul reducerii cererii de droguri, prin numeroasele proiecte de prevenire derulate în 

perioada 2013-2016, cât şi în cel al reducerii ofertei de droguri, prin activităţile de control 

derulate la nivel teritorial de echipele mixte, au determinat o menţinere a consumului oricărui tip 

de drog ilicit la nivelul anilor anteriori. Cu toate acestea, se identifică câteva caracteristici ale 



fenomenului care trebuie avute în vedere la orientarea activităților din planul de acțiune județean 

2017- 2020, respectiv: 

 Vârsta de debut în consumul de tutun, alcool și droguri 

 policonsumul de droguri inclusiv, consumul de combinaţii de droguri şi alcool;  

 creșterea cazurilor de consum de noi substanţe cu proprietăţi psihoactive;  

 dinamica pieţei drogurilor, generată inclusiv de utilizarea internetului ca mijloc de 

distribuţie a drogurilor;   

 

Din considerentele arătate, propun a se aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

Director executiv,                                                                            

                                                                     Ioan BODEA                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Întocmit,  

Sorina Oprean 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul II al anului 2017 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe 

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

venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2017; 

- raportul de specialitate nr. 12670 din 10 iulie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

În temeiul art. 97 și 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 RÂ R E 

 

Art. 1.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 

trimestrul II al anului 2017, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul II 

al anului 2017, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pentru trimestrul II al anului 2017, conform anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul II al anului 2017, conform 

anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcíei juridică 

și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 240  

Alba Iulia, 10 iulie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 240/10 iulie 2017 

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2017 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

30.06.2017 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000102 212.144.860 109.755.600 106.396.547 

I.  VENITURI CURENTE 0002 152.138.860 76.755.600 74.869.565 

A.  VENITURI FISCALE 0003 158.525.000 82.541.000 80.141.307 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI 

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

0006 67.800.000 34.915.000 34.424.892 

Cote și sume defalcate din impozitul pe 

venit 

0402 67.800.000 34.915.000 34.424.892 

A2.  IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI 

ȘI SERVICII 

0010 90.725.000 47.626.000 45.716.415 

Sume defalcate din TVA 1102 88.925.000 46.776.000 44.837.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 

activități 

1602 1.800.000 850.000 879.415 

B.   VENITURI NEFISCALE 

(0013+0014) 

0012 -6.386.140 -5.785.400 -5.271.742 

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 460.000 280.000 229.529 

Venituri din proprietate 3002 460.000 280.000 229.529 

B2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI 

SERVICII 

0014 -6.846.140 -6.065.400 -5.501.271 

Venituri din prestări servicii și alte 

activități 

3302 1.500.000 899.000 762.661 

Amenzi, penalități și confiscări 3502 35.000 20.000 90 

Diverse venituri 3602 58.000 33.000 56.336 

Donații și sponsorizări 370201 0 0 0 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local(cu semnul minus) 

370203 -8.439.140 -7.017.400 -6.320.358 

IV.  SUBVENȚII 0017 60.006.000 33.000.000 31.526.982 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 60.006.000 33.000.000 31.526.982 

Subvenții de la bugetul de stat 4202 60.006.000 33.000.000 31.526.982 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

5002 212.144.860 109.755.600 87.978.318 

Autorități publice și acțiuni externe 5102 17.587.710 9.847.230 6.562.686 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 17.587.710 9.847.230 6.594.946 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 9.475.000 4.592.000 4.171.946 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5102.20 6.201.410 3.403.930 1.943.600 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 1.911.300 1.851.300 479.400 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 0 0 0 

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

5102.84 0 0 -32.260 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 

în anul curent 

5102.8501 0 0 -32.260 

Autorități executive și legislative 510201 17.587.710 9.847.230 6.562.686 



Autorități executive 51020103 17.587.710 9.847.230 6.562.686 

Alte servicii publice generale 5402 3.043.400 1.148.500 1.022.865 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 3.043.400 1.148.500 1.022.865 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 711.000 322.000 297.270 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5402.20 1.138.000 200.000 133.595 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

5402.51 1.194.400 626.500 592.000 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

540210 1.194.400 626.500 592.000 

Alte servicii publice generale 540250 1.849.000 522.000 430.865 

Tranzacții privind datoria publică și 

împrumuturi 

5502 4.200.000 2.572.940 699.106 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 4.200.000 2.572.940 699.106 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5502.20 200.000 200.000 69.184 

TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 4.000.000 2.372.940 629.922 

Apărare 6002 400.000 194.000 113.699 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 400.000 194.000 113.699 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6002.20 400.000 194.000 113.699 

Apărare națională 600202 400.000 194.000 113.699 

Ordine publică și siguranță națională 6102 237.000 108.800 47.686 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 237.000 108.800 47.686 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6102.20 237.000 108.800 47.686 

Protecție civilă și protecția contra 

incendiilor (protecție civilă non-militară) 

610205 237.000 108.800 47.686 

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 19.292.700 10.352.130 7.793.529 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 19.292.700 10.352.130 7.793.529 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 5.801.780 3.411.530 2.913.843 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6502.20 713.000 337.900 187.017 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

6502.51 5.131.920 3.076.700 2.623.436 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 40.000 40.000 0 

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6502.57 7.606.000 3.486.000 2.069.233 

Învățământ preșcolar și primar 650203 7.606.000 3.486.000 2.069.233 

Învățământ primar 65020302 7.606.000 3.486.000 2.069.233 

Învățământ nedefinibil prin nivel 650207 11.646.700 6.826.130 5.724.296 

Învățământ special 65020704 11.646.700 6.826.130 5.724.296 

Alte cheltuieli în domeniul învățământului 650250 40.000 40.000 0 

SĂNĂTATE 6602 1.049.000 784.000 476.265 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 1.049.000 784.000 476.265 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

6602.51 1.049.000 784.000 476.265 

Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi 

660206 1.049.000 784.000 476.265 

Spitale generale 66020601 1.049.000 784.000 476.265 

Cultură, recreere și religie 6702 33.591.700 15.842.600 12.811.817 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 33.591.700 15.842.600 12.811.826 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 1.400.000 681.900 629.368 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6702.20 1.805.000 1.081.300 424.968 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

6702.51 9.862.000 5.121.500 3.556.250 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 3.000.000 450.000 0 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 17.524.700 8.507.900 8.201.240 



TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

6702.84 0 0 -9 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 

în anul curent 

6702.8501 0 0 -9 

Servicii culturale 670203 7.612.000 3.886.400 3.061.884 

Biblioteci publice comunale, orășenești, 

municipale 

67020302 1.987.000 1.121.900 770.744 

Muzee 67020303 3.645.000 1.845.000 1.655.140 

Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 1.980.000 919.500 636.000 

Servicii recreative și sportive 670205 3.000.000 450.000 0 

Sport 67020501 3.000.000 450.000 0 

Servicii religioase 670206 17.524.700 8.507.900 8.201.231 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

și religiei 

670250 5.455.000 2.998.300 1.548.702 

Asigurări și asistență socială 6802 117.006.000 59.407.000 53.211.502 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 117.006.000 59.407.000 53.211.502 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 32.500.000 15.340.000 13.689.962 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6802.20 24.500.000 11.067.000 8.255.742 

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802.57 60.006.000 33.000.000 31.265.798 

Asistență socială pentru familie și copii 680206 117.006.000 59.407.000 53.211.502 

Protecția mediului 7402 1.256.200 502.000 189.577 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 1.256.200 502.000 189.577 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7402.20 1.256.200 502.000 189.577 

Reducerea și controlul poluării 740203 81.000 42.000 7.715 

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 1.175.200 460.000 181.862 

Colectarea, tratarea și distrugerea 

deșeurilor 

74020502 1.175.200 460.000 181.862 

Transporturi 8402 13.781.150 8.522.400 4.939.453 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 9.625.150 5.344.400 2.877.313 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8402.20 9.625.150 5.344.400 2.877.313 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 8402.79 4.156.000 3.178.000 2.062.140 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 4.156.000 3.178.000 2.062.140 

Transport rutier 840203 13.774.150 8.515.400 4.938.453 

Drumuri și poduri 84020301 13.774.150 8.515.400 4.938.453 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 7.000 7.000 1.000 

Alte acțiuni economice 8702 700.000 474.000 110.133 

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 700.000 474.000 110.133 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  IT 8702.20 600.000 374.000 10.133 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

8702.51 100.000 100.000 100.000 

Turism 870204 600.000 374.000 10.133 

Alte acțiuni economice 870250 100.000 100.000 100.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 18.418.229 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000102 30.959.000 12.976.900 82.118.029 

VENITURI CURENTE 0002 8.439.140 7.017.400 6.320.585 

VENITURI NEFISCALE 0012 8.439.140 7.017.400 6.320.585 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI 

SERVICII 

0014 8.439.140 7.017.400 6.320.358 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile 

3702 8.439.140 7.017.400 6.320.358 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 370204 8.439.140 7.017.400 6.320.358 

VENITURI DIN CAPITAL 0015 0 0 227 



Venituri din valorificarea unor bunuri  3902 0 0 227 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituțiilor publice 

390201 0 0 227 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4002 0 0 10.200.000 

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru  finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare 

400214 0 0 10.200.000 

IV.  SUBVENȚII 0017 6.881.960 0 18.272.614 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 6.881.960 0 18.272.614 

Subvenții de la bugetul de stat 4202 6.881.960 0 18.272.614 

Sume primite de la UE/alți donatori în 

contul plăților efectuate și pre-finanțări 

4502 0 0 -891.116 

Sume primite de la UE/alți donatori în 

contul plăților efectuate și pre-finanțări 

aferente cadrului financiar 

48.02 15.637.900 5.959.500 48.215.946 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

5002 61.035.500 33.020.070 14.780.359 

Autorități publice și acțiuni externe 5102 14.290.250 3.623.000 262.586 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 14.290.250 3.623.000 262.586 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 14.290.250 3.623.000 262.586 

Autorități executive și legislative 510201 14.290.250 3.623.000 262.586 

Autorități executive 51020103 14.290.250 3.623.000 262.586 

Alte servicii publice generale 5402 492.600 391.000 190.281 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 81.600 0 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

5402.51 81.600 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 411.000 391.000 190.281 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 411.000 391.000 190.281 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

540210 81.600 0 0 

Alte servicii publice generale 540250 411.000 391.000 190.281 

Apărare 6002 108.000 68.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 108.000 68.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 108.000 68.000 0 

Apărare națională 600202 108.000 68.000 0 

Ordine publica și siguranță națională 6102 383.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 383.000 0 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 383.000 0 0 

Protecție civilă și protecția contra 

incendiilor (protecție civilă non-militară) 

610205 383.000 0 0 

Sănătate 6602 9.494.000 4.748.000 844.682 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 9.494.000 4.748.000 844.682 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

6602.51 9.494.000 4.748.000 844.682 

Servicii  medicale în unități sanitare cu 

paturi 

660206 9.494.000 4.748.000 844.682 

Spitale generale 66020601 9.494.000 4.748.000 844.682 

Cultură, recreere și religie 6702 5.315.500 4.195.500 1.725.918 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 4.542.500 3.742.500 1.699.500 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

6702.51 1.542.500 742.500 199.500 



PUBLICE 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 3.000.000 3.000.000 1.500.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 773.000 453.000 26.418 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 773.000 453.000 26.418 

Servicii culturale 670203 4.230.000 3.430.000 27.000 

Biblioteci publice comunale, orășenești, 

municipale 

67020302 6.000 6.000 0 

Muzee 67020303 50.000 50.000 0 

Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 1.174.000 374.000 27.000 

Consolidarea și restaurarea monumentelor 

istorice 

67020312 3.000.000 3.000.000 1.500.000 

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii 

și religiei 

670250 1.085.500 765.500 198.918 

Asigurări și asistență socială 6802 885.000 700.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 885.000 700.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 885.000 700.000 0 

Asistență socială pentru familie și copii 680206 885.000 700.000 0 

Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7002 1.000.000 1.000.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 1.000.000 1.000.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 1.000.000 1.000.000 0 

Alte servicii în domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale 

700250 1.000.000 1.000.000 0 

Protecția mediului 7402 21.202.100 16.397.850 11.495.352 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 20.999.100 16.364.850 11.478.261 

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 

FEN AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 

7402.58 20.999.100 16.364.850 11.478.261 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 203.000 33.000 17.091 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 203.000 33.000 17.091 

Reducerea și controlul poluării 740203 150.000 10.000 0 

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 21.052.100 16.387.850 11.495.352 

Colectarea, tratarea și distrugerea 

deșeurilor 

74020502 21.052.100 16.387.850 11.495.352 

Acțiuni generale economice, comerciale și 

de muncă 

8002 135.000 69.000 68.228 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 135.000 69.000 68.228 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 135.000 69.000 68.228 

Acțiuni generale economice și comerciale 800201 135.000 69.000 68.228 

Programe de dezvoltare regională  și 

socială 

80020110 135.000 69.000 68.228 

Transporturi 8402 7.730.050 1.827.720 193.312 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 6.586.050 1.255.720 100.149 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 6.586.050 1.255.720 100.149 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 8402.79 1.144.000 572.000 93.163 

TITLU XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 1.144.000 572.000 93.163 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 

în anul curent 

8402.8501 0 0 0 

Transport rutier 840203 7.730.050 1.827.720 100.149 

Drumuri și poduri 84020301 7.730.050 1.827.720 100.149 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -30.076.500 -20.043.170 67.337.670 

 

                          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 240/10 iulie 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE  

PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2017 

 
     
     

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

30.06.2017 

CHELTUIELI TOTAL : 5007 661.840 661.840 0 

Protecția mediului 7407 661.840 661.840 0 

CHELTUIELI CURENTE 7407.01 661.840 661.840 0 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-

2020 7407,58 661.840 661.840   

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740705 661.840 661.840 0 

Colectarea, tratarea și distrugerea 

deșeurilor 74070502 661.840 661.840 0 

 

 

 

                          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 240/10 iulie 2017 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2017 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

30.06.2017 

TOTAL VENITURI ALE 

SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 000108 5.562.420,00 5.562.420,00 5.150.696,00 

I.  VENITURI CURENTE    1.819.300,00 1.819.300,00 461.000,00 

C.VENITURI NEFISCALE   1.819.300,00 1.819.300,00 461.000,00 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI 

SERVICII    1.819.300,00 1.819.300,00 461.000,00 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile  3708 1.819.300,00 1.819.300,00 461.000,00 

Sume primite de la administrațiile 

locale în cadrul unor programe cu 

finanțare nerambursabilă  370806 1.819.300,00 1.819.300,00 461.000,00 

IV. SUBVENȚII    561.470,00 561.470,00 703.454,00 

Subvenții de la alte nivele ale 

administrației publice  0018 561.470,00 561.470,00 703.454,00 

Subvenții de la bugetul de stat 4208 561.470,00 561.470,00 703.454,00 

Cofinanțare publică acordată în 

cadrul mecanismului SEE 420860 561.470,00 561.470,00 703.454,00 

Sume primite de la UE/alți 

donatori în contul plăților 

efectuate și pre-finanțări 4508 3.181.650,00 3.181.650,00 3.986.242,00 

Mecanismul financiar SEE 450817 3.181.650,00 3.181.650,00 3.986.242,00 

TOTAL CHELTUIELI 4908 5.562.420,00 5.562.420,00 2.851.733,00 

Cheltuieli curente 08.01 5.562.420,00 5.562.420,00 2.851.733,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 08.55 59.000,00 59.000,00 0,00 

Transferuri interne 08.5501 59.000,00 59.000,00 0,00 

Programe comunitare 08.550107 59.000,00 59.000,00 0,00 

Titlul VIII Proiecte cu finanțare 

din FEN post-aderare 08.56 5.503.420,00 5.503.420,00 2.851.733,00 

Mecanismul financiar SEE 08.5617 5.503.420,00 5.503.420,00 2.851.733,00 

Finanțare națională 08.561701 561.470,00 561.470,00 331.304,00 

Finanțare externă nerambursabilă 08.561702 3.181.650,00 3.181.650,00 1.877.392,00 

Cheltuieli neeligibile 08.561703 1.760.300,00 1.760.300,00 643.037,00 

Partea a III-a CHELTUIELI 

SOCIAL CULTURALE 6308 5.503.420,00 5.503.420,00 2.851.733,00 

Cultură, recreere și religie 6708 5.503.420,00 5.503.420,00 2.851.733,00 

CHELTUIELI CURENTE 6708.01 5.503.420,00 5.503.420,00 2.851.733,00 

Titlul VIII Proiecte cu finanțare 

din FEN post-aderare 6708.56 5.503.420,00 5.503.420,00 2.851.733,00 

Mecanismul financiar SEE 6708.5617 5.503.420,00 5.503.420,00 2.851.733,00 

Finanțare națională 6708.561701 561.470,00 561.470,00 331.304,00 

Finanțare externă nerambursabilă 6708.561702 3.181.650,00 3.181.650,00 1.877.392,00 

Cheltuieli neeligibile 6708.561703 1.760.300,00 1.760.300,00 643.037,00 



Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religiei 670850 5.503.420,00 5.503.420,00 2.851.733,00 

Partea a IV-a SERVICII ȘI 

DEZVOLTARE PUBLICĂ, 

LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 6908 59.000,00 59.000,00 0,00 

Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică 7008 59.000,00 59.000,00 0,00 

Cheltuieli curente 7008,01 59.000,00 59.000,00 0,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 7008,55 59.000,00 59.000,00 0,00 

A. Transferuri interne 7008,5501 59.000,00 59.000,00 0,00 

Programe comunitare 7008,550107 59.000,00 59.000,00 0,00 

Alte servicii în domeniile 

locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 700850 59.000,00 59.000,00 0,00 

 

 

                                  AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 240/10 iulie 2017 

 

 

 
 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  

PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2017 

 

 

     

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestrial

e cumulate 

Execuție la 

30.06.2017 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000110 150.851.350 84.794.880 71.421.355 

I.  VENITURI CURENTE  0010 108.855.740 62.676.940 52.112.076 

C.VENITURI NEFISCALE 0012 108.855.740 62.676.940 52.112.076 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 100.000 50.000 63.336 

Venituri din proprietate 3010 100.000 50.000 63.336 

Venituri din concesiuni și închirieri 301005 100.000 50.000 63.336 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI 

SERVICII 

0014 108.755.740 62.626.940 52.048.740 

Venituri din prestări de servicii și alte 

activități 

3310 109.022.040 62.893.240 51.814.426 

Venituri din contractele încheiate cu casele 

de asigurări sociale de sănătate 

331021 81.984.220 47.641.020 39.565.398 

Venituri din contractele încheiate cu 

direcțiile de sănătate publică alocate de la 

bugetul de stat 

331030 14.157.000 7.231.000 6.709.099 

Venituri din contractele încheiate cu 

direcțiile de sănătate publică alocate din 

venituri proprii ale Ministerului Sănătății 

331031 5.909.000 3.421.000 2.425.740 

Venituri din contractele încheiate cu 

institutele de medicină din sume alocate de 

la bugetul de stat 

331032 2.170.000 1.090.000 1.066.259 

Alte venituri din prestări de servicii și alte 

activități 

331050 4.801.820 3.510.220 2.047.930 

Diverse venituri 3610 23.000 23.000 23.000 

Sume provenite din finanțarea anilor 

precedenți 

361032 0 0 0 

Alte venituri 361050 23.000 23.000 23.000 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile 

3710 -289.300 -289.300 211.314 

Donații și sponsorizări 371001 230.000 230.000 230.000 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local 

371003 -519.300 -519.300 -18.686 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 92.320 67.730 0 

Operațiuni financiare 4010 92.320 67.730 0 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 92.320 67.730 0 

Alte operațiuni financiare 4110 0 0 0 



Sume din excedentul anului precedent 

pentru acoperirea golurilor temporare de 

casă 

411006 0 0 0 

IV.  SUBVENȚII  17 41.903.290 22.050.210 19.309.279 

 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 
18 41.903.290 22.050.210 19.309.279 

Subvenții de la alte administrații 4310 41.903.290 22.050.210 19.309.279 

Subvenții pentru instituții publice 431009 11.156.400 5.848.000 4.248.250 

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătății 

431010 1.049.000 784.000 476.265 

Subvenții din bugetul Fondului național 

unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

acoperirea creșterilor salariale 

431033 29.697.890 15.418.210 14.584.764 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

4910 150.851.350 84.794.880 69.878.244 

Autorități publice și acțiuni 5110 0 0 -11.739 

Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și 

încasați în anul curent 

511085 0 0 -11.739 

Alte servicii publice generale 5410 1.255.000 657.000 461.473 

CHELTUIELI CURENTE 541001 1.255.000 657.000 464.268 

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 940.000 472.500 385.031 

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 315.000 184.500 79.237 

Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și 

încasați în anul curent 

541085     -2.795 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

541010 1.255.000 657.000 461.473 

Tranzacții privind datoria publică și 

împrumuturi 

5510 96.000 48.000 29.579 

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 96.000 48.000 29.579 

Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 16.000 8.000 6.640 

Titlul III Dobânzi 5510.30 80.000 40.000 22.939 

Sănătate 6610 137.128.600 77.071.720 64.794.532 

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 136.578.830 76.797.950 64.520.836 

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 98.179.000 49.165.000 48.094.184 

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 38.317.830 27.588.950 16.388.774 

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 82.000 44.000 37.878 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 552.000 276.000 274.040 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

6610.81 552.000 276.000 274.040 

Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și 

încasați în anul curent 

6610.85 -2.230 -2.230 -344 

Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi 

661006 137.128.600 77.071.720 64.794.532 

Spitale generale 66100601 137.128.600 77.071.720 64.794.532 

Cultură, recreere și religie 6710 10.961.750 5.858.160 3.890.424 

CHELTUIELI CURENTE   6710.01 10.961.750 5.858.160 3.890.424 

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 6.081.000 3.154.500 2.610.296 

Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 4.880.750 2.703.660 1.280.128 

Servicii culturale 671003 6.635.750 3.416.160 2.542.098 

Muzee 67100303 4.595.750 2.473.160 1.885.330 

Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 2.040.000 943.000 656.768 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

și religiei 

671050 4.326.000 2.442.000 1.348.326 

Alte acțiuni economice 8710 1.410.000 1.160.000 713.975 



CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.410.000 1.160.000 714.375 

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 462.000 233.000 203.523 

Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 948.000 927.000 510.852 

Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și 

încasați în anul curent 

87.10.85 0 0 -400 

Alte acțiuni economice 871050 1.410.000 1.160.000 713.975 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 1.543.111 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000110 11.662.950 6.035.350 1.071.736 

Venituri nefiscale  0012 519.300 519.300 18.686 

 Vânzări de bunuri și servicii 0014 519.300 519.300 18.686 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile 

3710 519.300 519.300 18.686 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 519.300 519.300 18.686 

Venituri din capital 0015 8.400 8.400 11.510 

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 8.400 8.400 11.510 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituțiilor publice 

391001 0 0 0 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 8.400 8.400 11.510 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 17.150 17.150 6.044 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4010 17.150 17.150 6.044 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 17.150 17.150 6.044 

Subvenții : 0017 11.118.100 5.490.500 1.044.182 

Subvenții de la alte administrații  4310 11.118.100 5.490.500 1.044.182 

Subvenții de la bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății 

431014 9.494.000 4.748.000 844.682 

Subvenții pentru instituții publice destinate 

secțiunii de dezvoltare 

431019 1.624.100 742.500 199.500 

Sume primite de la UE/alți donatori în 

contul plăților efectuate și pre-finanțări 

4510 0 0 -8.686 

Fondul European de Dezvoltare Regională 451001 0 0 0 

Alte facilități și instrumente post-aderare 451016 0 0 0 

Fondul național pentru relații bilaterale 

aferent mecanismelor financiare SEE 

451021 0 0 -8.686 

Pre-finanțare 45102103 0 0 -8.686 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

4910 11.662.950 6.035.350 746.562 

Alte servicii publice generale 5410 81.600 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 81.600 0 0 

Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 81.600 0 0 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

541010 81.600 0 0 

Sănătate 6610 9.703.130 4.957.130 542.162 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANȚARE DIN FEN 

6610.56 8.400 8.400 4.500 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 9.694.730 4.948.730 537.662 

Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 9.694.730 4.948.730 537.662 

Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi 

661006 9.703.130 4.957.130 542.162 

Spitale generale 66100601 9.703.130 4.957.130 542.162 

Cultură, recreere și religie 6710 1.878.220 1.078.220 204.400 



Cheltuieli curente  6710.01 14.750 14.750 0 

Titlu VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) post-aderare 

6710.56 14.750 14.750 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 1.863.470 1.063.470 204.400 

Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 1.863.470 1.063.470 204.400 

Servicii culturale 671003 1.559.720 759.720 34.359 

Muzee 67100303 384.050 384.050 8.751 

Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 1.175.670 375.670 25.608 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

și religiei 

671050 318.500 318.500 170.041 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 325.174 

 

 

                                                        AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local 

al  Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2017 

 

 

 

Ordonatorul principal de credite – preşedintele Consiliului Judeţean are obligaţia de a 

prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare, conturile de execuţie ale bugetelor judeţului 

întocmite pe cele două secţiuni,  precum și execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne  

conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În conturile de execuţie a bugetelor Judeţului Alba pe trimestrul II al anului 2017, sunt 

reflectate încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine, precum și a 

acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba. 

Din analiza datelor înregistrate la data de 30 iunie 2017, rezultă următoarele:  

 bugetul local al Judeţului Alba prezintă la secţiunea de funcţionare, partea de venituri, un 

grad de realizare de 96,94 %, iar la partea de cheltuieli de 80,16 %; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile prezintă la secţiunea de dezvoltare, partea de 

venituri un grad de realizare de  92,60%, iar la partea de cheltuieli un grad de realizare de 

51,27%; 

 bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

prezintă la secţiunea de funcţionare - venituri un grad de realizare de 84,23%, iar la partea de 

cheltuieli un procent de 82,41%.  

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării proiectul de 

hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2017, 

înregistrat sub nr. 240 din data de 10 iulie 2017. 

 

 

Preşedinte, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 12670/10 iulie 2017 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  

Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile 

şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pentru trimestrul II al anului 2017 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  ordonatorii principali de credite au 

obligaţia de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, pentru trimestrul expirat, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 

excepția  bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 

raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 

restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

De asemenea, conform aceluiași act normativ, ordonatorii principali de credite au obligaţia 

de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, pentru trimestrul expirat, execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu 

scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi 

plăţile restante, să fie mai mare decât zero. 

Contul de execuţie la data de 30.06.2017 al bugetului general al Judeţului Alba este prezentat 

mai jos pe cele patru tipuri de bugete care îl compun: 

 bugetul local al  Judeţului Alba; 

 bugetul creditelor interne; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile;  

 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii. 

În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași 

secțiuni, echilibrul bugetar se asigură prin vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare şi 

utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare înregistrează 

deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor reprezentând 

vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare. 

I. Contul de execuţie al bugetului local la 30.06.2017: 

 

1.La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale      212.144.860 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate        109.755.600 lei 

Încasări realizate       106.396.547 lei 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        30.959.000 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate      12.976.900 lei 

Încasări realizate         82.118.029 lei 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale     212.144.860 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate    109.755.600 lei 

Plăţi efectuate        87.978.318 lei 



b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale      61.035.500 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate            33.020.070 lei 

Plăţi efectuate       14.780.359 lei 

3. Excedent / deficit: 

    Secţiunea de funcţionare - excedent:  18.418.229 lei 

    Secţiunea de dezvoltare  -  excedent:  67.337.670 lei 

 

II. Contul de execuţie al bugetului creditelor interne, la 30.06.2017: 

 

1. La cheltuieli: 

Credite bugetare anuale               661.840 lei  

Credite bugetare trimestriale  cumulate                    661.840 lei 

Plăţi efectuate                           0 lei 

 

III. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 

30.06.2017: 

 

1. La venituri: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        5.562.420 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          5.562.420 lei 

Încasări realizate         5.150.696 lei 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale       5.562.420 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate             5.562.420 lei 

Plăti efectuate        2.851.733 lei 

 

IV. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la 30.06.2017: 

 

1. La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale        150.851.350 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate            84.794.880 lei 

Încasări realizate           71.421.355 lei 

b)  secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        11.662.950 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate            6.035.350 lei 

Încasări realizate           1.071.736 lei 

 

2. La cheltuieli: 

a)  secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale      150.851.350 lei  

Credite bugetare trimestriale cumulate      84.794.880 lei 

Plăti efectuate         69.878.244 lei 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale      11.662.950 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate              6.035.350 lei 

Plăti efectuate            746.562 lei 

 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 240 din data de 10 iulie 2017. 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

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

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 12874 din 12 iulie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1648 din 9 iunie 2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

înregistrată cu nr. 10684 din 12 iunie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba.  

- adresa nr. 6379 din 3 iulie 2017 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba, 

înregistrată cu nr. 12229 din 4 iulie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

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

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

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 77/16 martie 2017 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                 AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 241 

Alba Iulia, 12 iulie 2017 



Spitalizare de zi 
4 paturi
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              Ion DUMITREL

hotarare a Consiliului Judetean Alba

nr. 241 /12 iulie 2017

     ANEXA nr. 1  la proiectul de

Total posturi :  130, din care                     

- Comitet director : 3                             

- de conducere : 6                                    

- de execvutie : 121
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 241 /12 iulie 2017 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei 

  

Nivel 

studii 

Specialitatea 

  

Număr 

posturi  

 

 

COMITET DIRECTOR 

1 Manager II S 

 

1 

2 Director medical II S 

 

1 

3 Director financiar contabil II S Economist 1 

Total 3 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I 

4 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

5-6 Medic primar S Pneumologie 2 

7-12 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

13 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

14-15 Asistent medical PL Medicină generală 2 

16-19 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 

20-24 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 5 

COMPARTIMENT TBC 

25 Medic specialist S Pneumologie 1 

26 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

27-28 Asistent medical principal PL Medicină generală 2 

29-30 Asistent medical PL Medicină generală 2 

31 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

32-34 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 

35 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 32 

SECŢIA PNEUMOLOGIE II 

36 Medic şef secție gradul II S Pneumologie 1 

37 Medic primar S Pneumologie 1 

38-39 Medic specialist S Pneumologie 2 

40 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

41-46 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

47 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

48 Asistent medical S Medicină generală 1 

49-52 Asistent medical PL Medicină generală 4 

53 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

54-60 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 

61-66 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 6 

 Total 31 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

67 Şef  laborator gradul I S Laborator 1 

68 Medic primar S Laborator 1 

69 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 

70-71 Asistent medical principal PL Laborator 2 

72 Îngrijitor curăţenie  G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 6 



LABORATOR RADIOLOGIE 

73 Medic specialist S Radiologie 1 

74 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 2 

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

75-76 Medic specialist S Pneumologie 2 

77 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 

FARMACIA 

78 Farmacist şef secție gradul I S Farmacie 1 

79 Asistent medical principal PL Farmacie 1 

80 Asistent medical PL Farmacie 1 

81 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 4 

DISPENSAR TBC 

82 Medic primar S Pneumologie 1 

83 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

84 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

85 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

86 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 5 

STATISTICĂ MEDICALA 

87 Registrator medical debutant M   1 

 Total 1 

S.P.C.I.N  

(Ord. 916/2006) 

88 Medic specialist S Epidemiologie 1 

89 Asistent medical  PL Epidemiologie 1 

90 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

91 Medic specialist S   1 

92 Consilier Juridic gr. II S  Jurist 1 

93 Economist gr. II  S  Economist 1 

 Total 3 

FINANCIAR CONTABILITATE 

94-95 Economist gr. IA S Economist 2 

96 Economist gr. I S Economist 1 

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE 

97 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

Total 4 

BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE 

98 Şef birou gr. II S Economist 1 

99 Economist gr. IA S Economist 1 

100 Referent specialitate gr. II S Economist 1 

JURIDIC 

101 Consilier juridic gr. II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 

102 Referent tr. I M Referent 1 

103 Funcţionar, arhivar  M Arhivar 1 

Total 6 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

104 Şef serviciu gr. II S Inginer 1 

APROVIZIONARE 

105 Referent/merceolog  tr. I M Merceolog   1 

106 Magaziner M   1 



COMPARTIMENT  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE 

URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ 

107 Inginer gr. IA S Inginer 1 

TEHNIC 

108 Subinginer gr. I SSD Subinginer 1 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ 

109 Analist, programat, gr. II S Informatică 1 

CAPELA 

110 Preot gr. II S Preot 1 

 Total 8 

DESERVIRE GENERALĂ 

111 Portar,  paznic G 

Agent pază și 

ordine 1 

Total 1 

MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII 

112 Muncitor calificat tr. III   Instalator 1 

113 Muncitor calificat tr. II   Electrician 1 

Total 2 

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 

114-115 Muncitor calificat tr. II   Fochist 2 

116 Muncitor calificat tr. III   Fochist 1 

Centrala telefonică 

117-118 Muncitor calificat tr. IV   Telefonist 2 

Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale 

119 Muncitor calificat tr. IV   Croitor 1 

Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

120 Muncitor necalificat tr. I   Manipulant bunuri 1 

Spaţii verzi 

121 Muncitor calificat tr. III   Horticultor 1 

122 Muncitor necalificat tr. I     1 

Frizeria 

123 Muncitor calificat tr. IV   Frizer 1 

Conducere auto 

124 Şofer tr. I   Şofer 1 

Total 11 

BUCĂTĂRIE 

125 Muncitor calificat tr. III   Bucătar 1 

126-127 Muncitor calificat tr. IV   Bucătar 2 

Total 3 

SPĂLĂTORIE 

128 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 

129 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 

GARDEROBĂ 

130 Garderobier M;G Garderobier 1 

Total 

TOTAL POSTURI 130 

  

                                  AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 77/16 martie 2017 au fost aprobate 

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud prin adresa nr. 1648 din 9 iunie 2017 înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10684 din 12 iunie 2017, solicită pentru asigurarea 

unui serviciu de asistenţă medicală corespunzător, mutarea unui post vacant de asistent medical 

principal în specialitatea radiologie din Laboratorul de Radiologie şi Imagistică medicala la 

Dispensarul TBC. Mutarea se va face în cadrul numărului de posturi aprobat încadrându-se în 

criteriile de normare stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010. 

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 sub nr. 241 din 12 iulie 2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 Ion  DUMITREL 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 12874/12.07.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

 ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 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.  

 Prin adresa nr. 1648 din 9 iunie 2017 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud solicită, 

mutarea postului vacant de asistent medical principal în specialitatea radiologie din Laboratorul 

de Radiologie şi Imagistică medicală la Dispensarul TBC. Aparatul de radiologie primit în luna 

decembrie 2016 a fost amplasat la Dispensarul TBC, pentru a deservii atât secția TBC cât și 

Dispensarul TBC. Conform normelor CNCAN privind exploatarea instalațiilor radiologice 

fiecare aparat trebuie deservit de un asistent medical în specialitatea de radiologie care deține 

permis pentru exercitarea activităților din domeniul nuclear – conform normelor CNCAN privind 

exploatarea instalațiilor radiologice.  

 Având în vedere prevederile punctului 11 lit. a) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală 

spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii 

publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum şi adresa nr. 6379 din 

3 iulie 2017 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Alba înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr. 12229 din 4 iulie 2017 prin care s-a comunicat numărul de persoane prezentate la 

consultaţii în Dispensarul TBC al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2016 şi primele 5 

luni ale anului 2017, propunem mutarea postului vacant de asistent medical principal în 

specialitatea radiologie din Laboratorul de Radiologie  şi Imagistică medicala la Dispensarul 

TBC. 

 Faţă de cele ce preced, propun aprobarea modificării Organigramei şi Statul de funcţii ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază de agrement Blaj -  

parţial ”, situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj, ca urmare a inventarierii 

bunurilor de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de 

inventar a bunului imobil „Bază de agrement Blaj-parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din 

municipiul Blaj, ca urmare a inventarierii bunurilor de natura obiectelor de inventar și a 

mijloacelor fixe; 

- raportul de specialitate nr. 13068/14 iulie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-   procesul verbal nr. 12302/4 iulie 2017 de inventariere a bunurilor de natura obiectelor 

de inventar și a mijloacelor fixe achiziționate pentru obiectivul „Amenajare  baza de agrement în 

Municipiul Blaj”; 

Luând în considerare prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/2015 privind aprobarea Acordului de 

asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local 

al Municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului « Amenajare bază de 

agrement în Municipiul Blaj » și al Acordului de Asociere încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local al Municipiului Blaj; 

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

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 97/2015 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a Devizului general privind cheltuielile de capital necesare realizării în 

comun a obiectivului « Amenajare bază de agrement în Municipiul Blaj » ; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 36/ 2017 cu privire la actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil ”Bază de agrement Blaj-parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din 

municipiul Blaj, ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare. 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 

modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997; 

- 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;  

- H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 



aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-  Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2861/2009, 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 modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază  de agrement 

Blaj - parţial”, de la valoarea de 2475988,66 lei la valoarea de 2376560,69 lei, urmare a 

inventarierii bunurilor cuprinse la „Obiect 14 – Dotări”. 

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

Direcţia dezvoltare şi bugete și Serviciul pentru implementarea Programului Alba – România 

100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al municipiului Blaj, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România 

100 din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                            AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 243  

Alba Iulia, 14 iulie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a bunului imobil 

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

urmare a inventarierii bunurilor de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 79/28 aprilie 2015, a fost declarată 

apartenența la domeniul public al Județului Alba, a cotei de ½ părți în devalmășie din bunul 

imobil „Baza de Agrement - parțialˮ, situat în Parcul Avram Iancu din municipiul Blaj, str. 

Republicii, f.n., județul Alba. Acest imobil a fost cuprins la poziția cu nr. crt. 214 în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, cu valoarea de inventar 0.  

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Municipiul Blaj prin Consiliul Local al 

Municipiului Blaj au aprobat și semnat, prin reprezentanții legali, un Acord de Asociere, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/2015, în vederea 

realizării în comun a obiectivului „Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”, prin care s-

a stabilit că Județul Alba suportă din bugetul propriu contravaloarea a ½ din cheltuielile totale 

aferente realizarii obiectivului, dar nu mai mult de ½ din valoarea estimata a acordului. Prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 36/2017 a fost actualizată valoarea de inventar la 

2475988,66 lei.  

Având în vedere faptul ca devizul de lucrări conține poziția globală „Obiect 14 – Dotări” 

și în considerarea faptului că durata de viață a dotărilor independente este mult mai mică în 

raport cu durata de viață a unei construcții s-a dispus prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 356/30 iunie 2017,  efectuarea inventarierii bunurilor de natura obiectelor de 

inventar și a mijloacelor fixe achiziționate în cadrul obiectivului „Amenajare bază de agrement 

în Municipiul Blaj”. 

În urma inventarierii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

achiziţionate pentru obiectivul „Amenajare bază de agrement în municipiul Blaj”, comisia de 

inventariere  a constat și stabilit  stocurile faptice prin numărare, măsurare şi constatare după caz, 

pe locul de amplasare şi folosinţă - Bază de agrement Blaj, pe categorii de bunuri şi a procedat la 

înscrierea acestora în listele de inventariere, utilizând metoda inventarului permanent.  

În vederea încadrării distincte în evidența tehnico - operativă și contabilă a construcției și 

a bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe se impune diminuarea valorii de 

inventar a construcției cu valoarea de 99427,97 lei, înscrisă în Lista de inventariere anexată  și 

înregistrarea acestei valori la categoria bunurilor  de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor 

fixe. 

În acest sens, propun însusirea noii valori de inventar corespunzătoare cotei părți a 

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

proprietate publică a Județului Alba, la valoarea de 2376560,69 lei. 

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. 243 din 14 iulie  2017. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

Direcția gestionarea patrimoniului 

Direcția dezvoltare și bugete 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba – România 100 

Nr. 13068/14.07.2017  

 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a bunului imobil 

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

urmare a inventarierii bunurilor de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe 

 

 

 

Bunul imobil „Baza de Agrement-partial “, situat în Parcul Avram Iancu din municipiul 

Blaj, județul Alba, este proprietate publică a Județului Alba, în cotă de ½ în devălmășie, cu 

Municipiul Blaj, stabilită prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 79/28 aprilie 2015 și 

este cuprins cuprins la poziția cu nr. crt. 214 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Alba, cu valoarea de inventar 2475988,06 lei, valoare actualizată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36/2017.  Este compus din Bazin de Înot ( C1) din 

beton, Anexă (C2), edificată în regim P, în suprafață construită de 19 mp și teren aferent în 

suprafață de 10476 mp, înscris în CF 72553 Blaj cu nr. cadastral 72553, 72553-C1 și 72553-C2.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/2015 a fost aprobat Acordul de 

Asociere, înregistrat cu nr. 7231/7851/2015, încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Municipiul Blaj prin Consiliul Local al Municipiului Blaj, în vederea realizării în comun 

a obiectivului „Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”, prin care s-a stabilit că Județul 

Alba suportă din bugetul propriu contravaloarea a ½ din cheltuielile totale aferente realizării 

obiectivului, dar nu mai mult de ½ din valoarea estimata a acordului.  

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au 

obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe 

parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în următoarele 

situaţii: 

a.) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului sau altor organe 

prevăzute de lege  

b.) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi 

stabilite cert decât prin inventariere 

c.) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune 

d.) cu prilejul reorganizării gestiunilor 

e.) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră 

f.) în alte cazuri prevăzute de lege. 

În temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 20/2015 privind aprobarea Acordului 

de asociere intre Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local al 

Municipiului Blaj,  în vederea realizării în comun a obiectivului «Amenajare bază de agrement în 

Municipiul Blaj» și al Acordului de Asociere încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local al Municipiului Blaj, a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 97/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului 

general privind cheltuielile de capital necesare realizării în comun a obiectivului « Amenajare 

bază de agrement în Municipiul Blaj » a fost realizat şi recepţionat obiectivul de investiţii. 

Potrivit Procesului verbal nr. 20472/14 octombrie 2016, au fost recepţionate lucrările la 

obiectivul «Amenajare bază de agrement în Municipiul Blaj», lucrări la care Consiliul Județean 

Alba a contribuit cu cota parte de ½ din valoarea lucrărilor, anume 2475988,66 lei. 

Având în vedere faptul că devizul de lucrări conţine poziţia globală „Obiect 14 – Dotări” 

și în considerarea faptului că durata de viață a dotărilor independente este mult mai mică în 

raport cu durata de viață a unei construcții, s-a dispus efectuarea inventarierii bunurilor de natura 



obiectelor de inventor și a mijloacelor fixe achiziționate în cadrul obiectivului ” «Amenajare 

bază de agrement în Municipiul Blaj», prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba 

nr. 356/30 iunie 2017, în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

În urma inventarierii bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe 

achiziţionate pentru obiectivul «Amenajare bază de agrement în Municipiul Blaj», comisia de 

inventariere  a constat și stabilit  stocurile faptice prin numărare, măsurare şi constatare după caz, 

pe locul de amplasare şi folosinţă - Bază de agreement Blaj, pe categorii de bunuri şi a procedat 

la înscrierea acestora în listele de inventariere, utilizând metoda inventarului permanent.  

În vederea încadrării distincte în evidența tehnico - operativă și contabilă a construcției și 

bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe se impune diminuarea valorii de 

inventar a construcției cu valoarea de 99427,97 lei, înscrisă în Lista de inventariere anexată  și 

înregistrarea acestei valori la categoria bunurilor  de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor 

fixe. 

În acest sens, se propune modificarea valorii de inventar corespunzătoare cotei părți a 

bunului imobil „Bază de agrement Blaj - parțial” în cota ½, situat în Parcul Avram Iancu din 

municipiul Blaj, ca urmare a inventarierii bunurilor de natura obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe achiziţionate în cadrul «Amenajare bază de agrement în Municipiul Blaj», de la 

valoarea de 2475988,66 lei la valoarea de 2376560,69 lei  . 

   Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 44, precizează că proiectele de hotărâri 

înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite 

de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

 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 patrimoniului judeţului, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV     DIRECTOR EXECUTIV 

                     Ioan BODEA             Marian AITAI 
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Întocmit: Babin Andreea 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

teren intravilan - monument istoric situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, judeţul Alba 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

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

preemţiune asupra imobilului teren intravilan - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, 

str. Alcala de Henares, FN, judeţul Alba. 

- raportul de specialitate nr. 13174/17 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 787/12 iulie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13018/13 iulie 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, situat în municipiul Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, judeţul 

Alba, identificat prin CF nr. 97608 Alba Iulia, nr. cad 9608, în suprafaţă de 18608 mp., şi CF nr. 

97599 Alba Iulia, nr. cad 97599, în suprafaţă de 10379 mp., proprietar Breaz Marin Mihai, 

înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Aşezarea civilă, cod LMI 

2015 AB-I-m-A-00001.02, 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. 244 

Alba Iulia, 17 iulie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

teren intravilan - monument istoric situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, judeţul Alba 

 

 

 

Prin adresa nr. 787/12 iulie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 13018/13 iulie 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută 

de domnul Breaz Marin Mihai privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

teren intravilan - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, 

judeţul Alba. 

 Domnul Breaz Marin Mihai, în calitate de proprietar în cotă 1/1 asupra imobilului teren 

intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, judeţul Alba, identificat 

prin CF nr. 97608 Alba Iulia, nr. cad 9608, în suprafaţă de 18608 mp., şi CF nr. 97599 Alba 

Iulia, nr. cad 97599, în suprafaţă de 10379 mp., înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl 

arheologic de grupa A Aşezarea civilă, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, îşi exprimă intenţia 

de a vinde imobilul respectiv. 

Prin adresa nr. 787/12 iulie 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. 244 din 17 iulie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13174 / 17.07.2017 
 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

teren intravilan - monument istoric situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, judeţul Alba 

 

 

 

Domnul Breaz Marin Mihai având domiciliul în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae 

Grigorescu, nr. 13, judeţul Alba, în calitate de proprietar asupra imobilului teren - situat în 

intravilanul municipiul Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN, judeţul Alba, prin adresa 

înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 787/12 iulie 2017, anunţă intenţia de 

vânzare a imobilului respectiv. Imobilul teren intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, str. 

Alcala de Henares, FN, judeţul Alba, identificat prin CF nr. 97608 Alba Iulia, nr. cad 9608, în 

suprafaţă de 18608 mp., şi CF nr. 97599 Alba Iulia, nr. cad 97599, în suprafaţă de 10379 mp., 

proprietar Breaz Marin Mihai, este înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de 

grupa A Aşezarea civilă, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02. 

Conform prevederilor 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 Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol 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 vânzătorulˮ. 

 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 zileˮ. 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, Judeúl Alba prin 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 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, 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 

cu privire la alocarea sumei de 20000 lei pentru finanțarea nerambursabilă  

din bugetul local al Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru toţi” Alba, 

în vederea implementării Proiectului „Perspective sportive 2017 Alba” 

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 20000 lei 

pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene 

„Sportul pentru toţi” Alba, în vederea implementării Proiectului „Perspective sportive 2017 

Alba”;  

- raportul de specialitate nr. 13195/18 iulie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

-  procesul - verbal al şedinţei de evaluare și selecție a ofertelor nr. 12501 din 6 iulie 

2017, încheiat de Comisia de evaluare și selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare 

nerambursabilă în cadrul Programului anual 2017 – domeniul „Sport” al Consiliului Județean 

Alba, numită prin Dispoziția Președintelui Cosiliului JudețeanJ Alba nr. 345 din 26 iunie 2017. 

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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru 

activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 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 al Agenției Naționale 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 alocă suma de 20000 lei pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al 

Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru toţi” Alba, în vederea implementării 

Proiectului „Perspective sportive 2017 Alba”  

Art. 2. 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. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Judeţene „Sportul pentru toţi” 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 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 245 

Alba Iulia, 18 iulie 2017              

http://www.cjalba.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 20000 lei pentru finanțarea 

nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba, Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru 

toţi” Alba, în vederea implementării Proiectului „Perspective sportive 2017 Alba” 

 

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 alin. 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”. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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. 

 Astfel, în perioada iunie-iulie 2017, Consiliul Judeţean Alba, prin intermediul aparatului 

de specialitate a desfăşurat procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din 

bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport. 

Astfel, în urma desfăşurării, de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse, 

constituită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, a  procedurii de evaluare şi 

selecţie de proiecte sportive a fost selectat pentru finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 

judeţului Alba, Proiectul „Perspective sportive 2017 Alba” depus de Asociaţia judeţeană 

„Sportul pentru toţi” Alba, acesta întrunind un număr de 62 puncte, suma solicitată ca finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Judeţului Alba fiind de 20000 lei.  

Conform art. 12 din Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă din 

bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2017,  în urma finalizării procedurii de 

evaluare şi selecţie a proiectelor sportive, funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba „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”. 

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. 245 din 18 iulie 2017.   

  

 CONSILIERI JUDEŢENI, 

        FULEA Ioan      ………………………….             

         RADU Călin      …………………………. 

        CHERECHEŞ Dan Ioan  …………………………. 

     SANDEA Dorin Gheorghe  …………………………. 

          



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția Gestionarea Patrimoniului  

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Nr. 13195/18.07.2017 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 20000 lei  pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba a Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru 

toţi”Alba în vederea implementării Proiectului „Perspective sportive 2017 Alba” 

 

 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 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 

a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările si completările ulterioare.  

Conform art. 2 alin. 3 din cadrul aceleaşi legi 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.  

Prin Hotărârea 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”.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2017 a fost aprobat Regulamentul 

privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru 

activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport. 

În perioada 3-7 iulie 2017 s-a desfăşurat procedura de selecţie şi evluare a proiectelor 

sportive depuse pentru finanţare nerambursabilă din bugetul local al judeţului Alba, procedura 

finalizată cu atribuirea de finanţare nerambursabilă în valoare de 20.000 lei Asociaţiei judeţene 

“Sportul pentru toţi” Alba, proiect sportiv din domeniul “Sportul pentru toţi”, conform 

Procesului-verbal al şedinţei de evaluare şi selecţie a ofertelor nr. 12501/06.07.2017. 

Potrivit art. 12 din Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă din 

bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-profit de interes judeţean – domeniul Sport, 

funcţionarii desemnați din cadrul aparatului de specialitate al UAT Judeţul Alba, 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. 

Finanțarea acestuia 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.  

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 

PREŞEDINTE            

                        

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 77/27 martie 2014  

 

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

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

Județean Alba nr. 77/27 martie 2014; 

          - raportul de specialitate nr. 13208 din 18 iulie 2017 al Direcţiei  dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Alba; 

          - adresa  nr. 4211/17 iulie 2017 a Societății APA CTTA SA înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 13139/17 iulie 2017. 

Având în vedere prevederile:   

- art. 91 alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

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

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

  

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea titlului Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 77/27 

martie 2014, urmând a avea următorul cuprins:  

„Hotărâre  

privind aprobarea cofinanţării Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba, în perioada 2014-2020” 

Art. 2. Se aprobă modificarea articolului unic al Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 77/27 martie 2014, urmând a avea următorul cuprins: 

„Articol unic 

Se aprobă  cofinanţarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi 

a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată în Judeţul Alba, în perioada 2014-2020”, din bugetul propriu al Județului Alba, în 

sumă de 40431,50 euro, reprezentând 1% din valoarea proiectului.” 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „APA-

CTTA” SA, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei 

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

 
                          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 246  

Alba Iulia, 18 iulie 2017 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                    

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea  

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 77/27 martie 2014  

 

 

 

Societatea APA CTTA SA Alba a depus spre finanțare Proiectul „Asistenţă tehnică 

pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Alba, în perioada 2014-2020”, 

proiect finanțat prin POS Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, autoritate de 

management Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

Prin adresa nr. 4211/17  iulie 2017 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr.13139/17 iulie 2017, societatea APA CTTA SA solicită modificarea titlului proiectului 

conform Contractului de finanțare nr. 36/4 aprilie 2017. 

Consiliului Județean Alba prin Hotărârea nr. 77/27 martie 2014 a  aprobat cofinanțarea 

acestui proiect, prin urmare modificându-se titlul proiectului depus spre finanțare se impune 

modificare acestei hotărâri cu noul titlu al proiectului: „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba, în perioada 2014-2020” 
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. 246 din 18 iulie 2017.   

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete                                       

Nr. 13208 din 18.07.2017     

      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea  

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 77/27 martie 2014  

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 77/27.03.2014 a fost aprobată cofinanțarea 

proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Alba, în perioada 2014-2020”, proiect depus de societatea APA CTTA SA și finanțat prin POS 

Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, autoritate de management Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

Societatea APA CTTA SA prin adresa nr.4211/17.07.2017 înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba nr.13139/17.07.2017, solicită modificarea titlului proiectului conform 

Contractului de finanțare nr.36/04.04.2017. 

În acest sens se impune modificarea hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 77/27 martie 

2014, în sensul modificării titlului proiectului astfel „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba, în perioada 2014-2020”, celelalte aspecte 

privind cofinanțarea, prevăzute în hotărârea de mai sus, rămânând neschimbate. 

Având în vedere cele prezentate considerăm necesar iniţierea Proiectului de hotărâre nr. 

246/18.07.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.77/27.03.2014 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MARIAN AITAI 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PRESEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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

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

proprii  pe anul 2017 

 

 

 

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

Luând în dezbatere : 

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

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

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

- raportul de specialitate nr. 13244/18 iulie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 

2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile : 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Județului Alba, a bugetului local al 

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

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

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

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

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

425.083,30  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

278.150,36 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

stabileşte în sumă de 212.964,86 mii lei. 

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

stabileşte în sumă de 65.185,50 mii lei. 



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

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

parţial din venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 168.153,48 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 -  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 155.050,53 mii 

lei. 

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

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 13.102,95 mii lei. 

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

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

în sumă de 32.327,96  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

     5. Alineatele  1 și 3 ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 7. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Alte servicii publice generale, pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 2.310,00 mii lei. 

             (3) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 1.891,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 7b - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 8. Cheltuielile, rectificate pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 508,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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

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

de 12.803,00 mii lei. 

              (2)  Repartizarea sumei de 12.803,00 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        12.378,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   425,00 mii lei 

8. Alineatul 1 al articolului 10 se modifică, iar la alineatul 2 al articolului 10 se modifică 

anexa 10 b și vor avea următorul cuprins: 

Art. 10. (1) Cheltuielile rectificate  pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat 

- învăţământul special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 11.646,70 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                         (2) Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba pe anul 2017 sunt în sumă de 2.706,51 mii lei,  conform anexei 10 „b” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

  9. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 15. Cheltuielile pentru Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de  4.000,00  mii lei. 

10. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 117.291,00 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

    11. Alineatul  1 al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 24. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc în 

sumă de 23.221,20  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri 

12. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru 

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba  în sumă de 1.436,60 mii lei în 

structura prevăzută în anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  143.314,18 mii lei  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 



14. Alineatul 1 al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 33. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 9.152,73 mii lei   în structura prevăzută în anexa 

nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017 în structura prevăzută în anexa nr. 

30 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

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

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

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

 

 

                                    AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 247 

Alba Iulia, 18 iulie 2017 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba,  a 

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

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

principali de credite. 

Unitatea Aadministrativ Teritorială (UAT) Judeţul Alba, în calitate de lider de parteneriat 

al parteneriatului UAT Judeţul Alba, UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoş, UAT 

Municipiul Aiud, UAT Comuna  Rîmet, UAT Comuna Ponor şi Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei publice şi Fondurilor Europene şi Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Centru au semnnat în data de 28.06.2017 Contractul de Finanţare nr. 139/28.06.2017 

pentru finanţarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus –

Rîmeț – Bradești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătuni – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești –

Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)”, 

proiect admis la finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 

6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională/ prioritatea investiţii 6.1 

Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura 

TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale. 

Având în vedere prevederile contractului de finanţare, prevederile legislaţiei privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fundamentările compartimentelor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi ale ordonatorilor terţiari de credite, la  partea 

de venituri se vor cuprinde sumele aferente proiectului menţionat mai sus şi se vor suplimenta 

prevederile  cu sume primite  de la UE/ alţi donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, 

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

bugetul Serviciul Judeţean Public Salvamont - Salvaspeo Alba, bugetul pentru Activitatea 

Sănătate, bugetul pentru Activitatea „Învăţământ preuniversitar de stat – învăţământ special”, 

bugetul Centrului Militar al Județului Alba, bugetul pentru Activitatea „Transporturi” - proiect 

„Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus –Rîmeț – Bradești – Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătuni – Cojocani - Valea Barnii – Bîrlești –Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)”,  bugetul Direcției 

Publice Comunitare de Evidență  a Persoanelor Alba, bugetul Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia şi bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.  

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

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 247 din 18 iulie 2017 privind 

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

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

 

                                                          PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr.13244/18.07.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

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

venituri  proprii  pe anul 2017 

 

Rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, şi a 

bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2017 prezentata in anexele la prezentul proiect de hotărâre este realizată în conformitate cu  

dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea, administrarea şi 

utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, a Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 precum şi ca urmare a 

unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite. 

In data de 28.06.2017 a fost semnat Contractul de Finantare nr.139/28.06.2017 in cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 Imbunatatirea infrastructurii 

rutiere de importanta regionala/ prioritatea investitii 6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin 

conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor 

multimodale pentru finantarea proiectului "Modernizare drum județean DJ 107I:Aiud(DN1) 

Aiudul de Sus-Râmet-Bradești-Geogel-Macarestu-Bârlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-

Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuculesti-Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)". In 

acest sens se va cuprinde la partea de venituri  suma de 1.203,00 mii lei la cod indicator 48.02.01 

„Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)„ si suma de 457,00 mii lei cod indicator  

42.02.69 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de 

programare 2014 – 2020,  sume aferente anului 2017 concomitent cu modificarea 

corespunzatoare la partea de cheltuieli, precum si creditele de angajament. 

Urmare a finalizării în anul precedent a fazei I a proiectulului Sistem de  management 

Integrat al Deseurilor in judetul Alba, a efectuarii platilor aferente fazei II a aceluiasi proiect cu 

finanțare externă nerambursabilă(FEN) postaderare precum  și a procesării de către autoritatea de 

management a cererilor de rambursare, la  partea de venituri se vor  suplimenta cu sume primite  

de la UE/ alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (Fondul de Coeziune  (FC)) , 

cod indicator 48.02.03 cu 3.310,00 mii lei. 

Având în vedere cele de mai sus, prevederile Proiectului de hotărâre nr.252/2017 privind 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.15/2017 privind cofinanţarea 

reabilitării monumentului istoric „Ansamblul Cimpia Libertăţii Blaj”, prevederile Legii 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, urmare a fundamentărilor 

compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a ordonatorilor terţiari 

de credite, propunerea de rectificare efectuată în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, la partea de cheltuieli, 

este realizată pentru bugetul Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Judeţean Public Salvamont –

Salvaspeo Alba, activitatea Sănătate, activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, Centrului Militar al Judeţului Alba, Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, „Activitatea Transporturui”.  

Totodată, pe baza notei de fundamentare nr 11350/18.07.2017 a Spitalului Judetean de 

Urgenta Alba Iulia  si a notei nr.8139/2017 a Directiei Generale de Asistenta ai Protectia 

Copilului Alba, a semnarii Contractului de Finantare nr.139/2017 se  propun modificări în lista 

de investiţii pe anul 2017.  

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017, se rectifică în sensul suplimentarii atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli cu suma de 5.639,18 mii lei. Rectificarea vizează suplimentarea veniturilor din 



contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate  şi a subventiilor alocate din bugetul 

local al județului pentru finanțarea cheltuielilor curente şi de capital. 

Ca urmare, se propun modificări în bugetele aprobate pe anul 2017 pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă  a Persoanelor, Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia şi 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

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

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 247 din 18 iulie 2017. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















































































































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13389/20 iulie 2017 comun, al Direcției dezvoltare și bugete 

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

Luând în considerare minuta consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de 

unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază 

ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2, art. 38 alin. 2 lit. b și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se stabilesc coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile prevăzute în 

„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I 

lit. A pct. III și „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII 

cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, care vor fi utilizați pentru salarizarea funcționarilor publici și personalului contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, începând cu luna iulie 2017, 

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se determină prin înmulţirea coeficienţilor 

din anexa prezentei hotărâri cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

    

                        AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   
 

 

 

Înregistrat cu nr. 250 

Alba Iulia, 20 iulie 2017 

 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 250/20 iulie 2017 

 

 

 

SALARIZAREA 

funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

A. Salarii de bază pentru funcțiile publice 

 

1.) Funcţii publice de conducere 

 

Nr. 

crt. 
Funcția publică 

Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

 

1. Secretarul județului                 S 8.00  

2. Director general  S 7.75  

3. Arhitect șef  al județului                                              S 7.50  

4. Director general adjunct S 7.30  

5. 
Director, șef compartiment, director 

executiv                  S 7.25 

 

6. 
Director adjunct, contabil șef, inginer 

șef, șef sector, director executiv adjunct                                      
S 

7.00 

 

7. Șef serviciu S 5.50  

8. Şef birou, şef oficiu                                          S 5.00  

 

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 

 

2.) Funcţii publice generale de execuţie 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 

Gradul 

profesional 

Coeficient 

gradația 0 

Coeficient 

gradația 1 

Coeficient 

gradația 2 

Coeficient 

gradația 3 

Coeficient 

gradația 4 

Coeficient 

gradația 5 

1 Auditor, 

S superior 2.97 3.19 3.35 3.52 3.61 3.70 

S principal         2.81 3.02 3.17 3.33 3.41 3.50 

S asistent 2.56 2.75 2.89 3.03 3.11 3.19 



2 
Consilier, consilier juridic, 

expert, inspector; 

S superior 2.73 2.93 3.08 3.23 3.31 3.39 

S principal         2.48 2.67 2.80 2.94 3.01 3.09 

S asistent 2.23 2.40 2.52 2.65 2.72 2.79 

S debutant 2.00 2.15 2.26 2.37 2.43 2.49 

3 Referent de specialitate; 

SSD superior 2.33 2.50 2.63 2.76 2.83 2.90 

SSD principal         2.04 2.19 2.30 2.42 2.48 2.54 

SSD asistent 1.76 1.89 1.98 2.08 2.13 2.18 

SSD debutant 1.45 1.56 1.64 1.72 1.76 1.80 

4 Referent; 

M superior 1.73 1.86 1.95 2.05 2.10 2.15 

M principal         1.64 1.76 1.85 1.94 1.99 2.04 

M asistent 1.54 1.66 1.74 1.83 1.88 1.93 

M debutant 1.45 1.56 1.64 1.72 1.76 1.80 

 

 

 

B. Salarii de bază pentru personalul contractual 

 

1.) Funcții de conducere 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

 

1. Director general                                               S 7.50  

2. Director general adjunct                                       S 7.00  

3. 
Director, inspector şef, şef 

sector, şef compartiment          S 6.50 

 

4. 

Director adjunct, inspector 

şef adjunct, contabil şef, 

inginer şef S 6.00 

 

5. Şef serviciu, şef secţie                                       S 5.00  

6. 
Şef birou, şef atelier, şef 

laborator, şef oficiu              S 4.50 

 



2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 

Gradul/treapta 

profesionale 

Coeficient 

gradația 0 

Coeficient 

gradația 1 

Coeficient 

gradația 2 

Coeficient 

gradația 3 

Coeficient 

gradația 4 

Coeficient 

gradația 5 

1 Auditor 

S gradul I A 3.50 3.76 3.95 4.15 4.25 4.36 

S gradul I 2.84 3.05 3.20 3.36 3.44 3.53 

S gradul II 2.17 2.33 2.45 2.57 2.63 2.70 

2 

Consilier, expert, inspector 

de specialitate, revizor 

contabil, arhitect, referent 

de specialitate, inspector 

casier 

S gradul I A 2.41 2.59 2.72 2.86 2.93 3.00 

S gradul I 2.17 2.33 2.45 2.57 2.63 2.70 

S gradul II 1.93 2.07 2.17 2.28 2.34 2.40 

S debutant 1.68 1.81 1.90 2.00 2.05 2.10 

3 Consilier juridic  

S gradul I A 2.41 2.59 2.72 2.86 2.93 3.00 

S gradul I 2.17 2.33 2.45 2.57 2.63 2.70 

S gradul II 1.93 2.07 2.17 2.28 2.34 2.40 

S debutant 1.68 1.81 1.90 2.00 2.05 2.10 

4 

Tehnician-economist, 

secretar superior, interpret 

relaţii, interpret 

profesional, conductor 

arhitect, inspector, referent, 

subinginer, arhivist                                           

SSD gradul I A 2.06 2.21 2.32 2.44 2.50 2.56 

SSD gradul I 1.87 2.01 2.11 2.22 2.28 2.34 

SSD gradul II 1.67 1.80 1.89 1.98 2.03 2.08 

SSD debutant 1.47 1.58 1.66 1.74 1.78 1.82 

5 
Referent, inspector, 

arhivar, referent casier 

M IA 1.50 1.61 1.69 1.77 1.81 1.86 

M I 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M II 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

6 Agent agricol 

M I 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M;G II 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M;G debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

7 
Stenodactilograf, secretar-

dactilograf, dactilograf 

M IA 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G I 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

8 Secretar 
M;G 

 
1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 



9 Administrator 
M I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M II 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

10 Şef depozit 
M I 1.60 1.72 1.81 1.90 1.95 2.00 

M II 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

11 Casier, magaziner 
M;G 

 
1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G debutant 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

12 Şef formaţie pază/pompieri M;G 
 

1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

13 

Portar, paznic, pompier, 

guard, bufetier, manipulant 

bunuri, curier 

M;G 
 

1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

14 Bucătar, lenjereasă M;G 
 

1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

15 Îngrijitor  
M;G 

 
1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

16 Maistru 
M;G I 1.60 1.72 1.81 1.90 1.95 2.00 

M;G II 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

17 Şofer  
M;G I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G II 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

18 Muncitor calificat 

M;G I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G II 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G III 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

M;G IV 1.20 1.29 1.35 1.42 1.46 1.50 

19 Muncitor necalificat 

M;G I 1.13 1.21 1.27 1.33 1.36 1.39 

M;G 
II - fără 

sporuri 
1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

 

   

                                 AVIZAT 

                   PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

 Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice reglementează modul de stabilire a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar plătit 

din bugetul general consolidat al statului, începând cu data de 1 iulie 2017. 

Potrivit art. 38 alin. 2 lit. b din acest act normativ „salariile lunare ale personalului 

prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol”, respectiv „pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din 

aparatul propriu al consiliilor judeţene … şi din serviciile publice din subordinea acestora, 

salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a … consiliului judeţean … , în urma consultării 

organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților 

salariaților”. 

Având în vedere prevederile acestor texte de lege, în baza Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 361/5 iulie 2017, în cursul lunii iulie 2017, comisia cu atribuții 

privind consultarea sindicatului, a convocat Sindicatul Aparatului de Specialitate al Consiliului 

Județean Alba – AS Alba în vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. 

Consultarea la care au fost prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază, precum și 

ierarhizarea funcțiilor publice și a posturilor contractuale pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba a avut loc în data de 13 iulie 2017. 

În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și „Nomenclatorul și 

ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV – Legea nr. 

153/2017. 

În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și sindicatului reprezentativ, 

ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b - f din legea 

salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de criteriile 

generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi experienţă, 

complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor, 

responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă, 

incompatibilităţi şi regimuri speciale.  

Salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba se vor determina prin înmulţirea coeficienţilor din anexa 

la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.  

Salariile de bază s-au stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art. 11, cu 

respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea 153/2017, în sensul că venitul cel mai 

mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba, care este de 8 salarii minime pe economie respectiv 11600 lei/lună 

(anexa nr. IX, lit.C, pct. 4 din Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice).  

Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, 

înregistrat cu nr. 250 din 20 iulie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

http://www.cjbihor.ro/admincj/proiecte/ARHIVA%20PROIECTE%202015/03.2015%20Aprobare%20criterii%20administrator%20public.pdf#page=3
http://www.cjbihor.ro/admincj/proiecte/ARHIVA%20PROIECTE%202015/03.2015%20Aprobare%20criterii%20administrator%20public.pdf#page=3
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Biroul resurse umane  

Nr.13389/20.07.2017  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 250 din 20 iulie 2017 s-a propus nivelul 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum și ierarhizarea acestor funcții. 

Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice „salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din 

fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în 

specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, 

indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte elemente ale 

sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar; 

Conform art. 11 alin. 1 „... salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a … consiliului 

judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului lunar să fie stabilite 

potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor alin. 4 ce prevede 

faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 25 din aceeași lege ce 

prevede faptul că suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și 

indemnizațiilor inclusiv cele pentru hrana și vacanță acordate cumulat pe total buget pentru 

fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. 

Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale funcţionarilor 

publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate. 

De asemenea art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu 

consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 

reprezentanţilor salariaţilor, motiv pentru care în data de 13 iulie 2017 a avut loc consultarea 

Sindicatul Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Alba – AS Alba, minuta 

consultărilor fiind înregistrată la registratura sub nr. 13012/13.07.2017. 

Potrivit art. 3 alin. 4 din lege salariile de bază se stabilesc astfel încât să se asigure 

promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații. Totodată 

Legea 188/199 privind Statutul funcționarilor publici prevede o ierarhizare a funcțiilor publice în 

funcție de nivelul studiilor – medii, studii superioare de scurtă durată și studii superioare de 

lunga durată. Pornind de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului de salarizare și a 

criteriilor generale de ierarhizare a posturilor din Legea nr. 153/2017, precum și a ierarhiei 

prevăzute în nomenclatoarele funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit ierarhia funcțiilor în 

cadrul aparatului de specialitate. 

Potrivit proiectului de hotărâre salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se vor determina 

prin înmulţirea coeficienţilor din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată în vigoare. În situația în care prin hotărâre de guvern salariul minim 

garantat în plată se va modifica, salariile de bază se vor recalcula în mod corespunzător. 

Potrivit art. 10 din lege salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi 

gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care 

gradaţia este inclusă în salariul de bază.  



Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 

condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu 

cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt 

de la gradaţia 0 la gradația 5, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 

vechime în muncă la nivel maxim. Coeficientul de ierarhizare pentru funcțiile de execuție sa 

determinat prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute pentru fiecare gradație în parte. 

Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea 

în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Din analiza efectuată a 

rezultat că pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile cauzate de aprobarea salariilor de bază 

propuse prin proiectul de hotărâre nu este nevoie de suplimentarea bugetului la capitolul 

cheltuieli de personal, ci doar de redistribuirea unor sume între capitole, motiv pentru care in 

proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local au fost evidențiate aceste influențe. 

 

 

   Director executiv,      Șef birou, 

Marian Florin AITAI    Horațiu Zaharia SUCIU 
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  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea renunţării Consiliului Judeţean Alba  

la calitatea de membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”  

 

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

           Luând în dezbatere :  
          - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea renunţării Consiliului 
Judeţean Alba la calitatea de membru al Asociaţiei „ Fotbal Club Unirea 1924”; 

          - raportul de specialitate nr. 13289/19 iulie 2017 comun, al Direcției juridică şi relaţii 
publice şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 
Luând în considerare prevederile art. 13 lit. c din Statutul Asociaţiei „Fotbal Club 

Unirea 1924”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 180/25 august 2005 

privind participarea Consiliului Judeţean Alba la constituirea Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 
1924”, în calitate de membru fondator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 6 lit. c din Legea  nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și 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; 
  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 renunţarea Consiliului Judeţean Alba la calitatea de membru al Asociaţiei 

„Fotbal Club Unirea 1924”, calitate dobândită conform Statutului asociaţiei, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 180/25 august 2005 privind participarea Consiliului 
Judeţean Alba la constituirea Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”, în calitate de membru 

fondator .  
         Art. 2. Se împuternicește domnul Dumitru Fulea – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Alba să aducă la cunoștința Consiliului Director al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924” 
prezenta hotărâre. 
         Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”, Direcției juridică și 

relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei  de dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 

                             AVIZAT 
                VICEPREŞEDINTE,                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           DUMITRU FULEA                     Vasile BUMBU   

  

 

 

Înregistrat cu nr. 251 

Alba Iulia,  19 iulie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea renunţării Consiliului Judeţean Alba  

la calitatea de membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”  

 

 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 180 din 25 august 2005 a fost aprobată  
participarea Consiliului Judeţean Alba în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei 
„FOTBAL CLUB UNIREA 1924”. 

 Membrii fondatori ai acestei asociații au fost, pe lângă Consiliul Județean Alba, Consiliul 
Local al municipiului Alba Iulia și Societatea Comercială „Fotbal Club Municipal Apulum” SA, 

care ulterior și-a schimbat denumirea în SC Fotbal Club Unirea 2006 SA. 
 Scopul asociaţiei este atragerea, pregătirea si promovarea tinerelor talente în vederea 
practicării sportului de performanță în fotbal, în conformitate cu normativele emise de către 

Federația Română de Fotbal și cu strategiile elaborate de Direcția de Tineret si Sport a Județului 
Alba, precum si organizarea, desfășurarea și suportarea cheltuielilor aferente activității echipei 

de fotbal „FOTBAL CLUB UNIREA 1924”. 
 În anul 2017, prin Hotărârea nr. 43/28 februarie 2017, Consiliul Local al municipiului 
Alba Iulia a aprobat renunțarea la calitatea de membru fondator al Asociaţiei „FOTBAL CLUB 

UNIREA 1924” 
Astfel, numărul membrilor asociați s-a redus sub minimul prevăzut de art. 4  din O.G.  

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 
Începând cu anul 2009  Consiliul Județean Alba nu s-a mai manifestat sub nici o formă în 

această asociație. 

Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul 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. 251 din 19 iulie 

2017.  

 
 

 

 VICEPREŞEDINTE, 

DUMITRU FULEA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind renunțarea la calitatea de membru al Asociației “FOTBAL 

CLUB UNIREA 1924” 

 
 

 

 Prin Hotărârea nr. 180 din data de 25 august 2005 s-a aprobat  participarea Consiliului 

Judeţean Alba în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei “FOTBAL CLUB 
UNIREA 1924”. 
 Membrii fondatori ai acestei asociații au fost, pe lângă Consiliul Județean Alba, Consiliul 

Local al municipiului Alba Iulia și Societatea Comercială “Fotbal Club Municipal Apulum” SA, 
care ulterior și-a schimbat denumirea în SC Fotbal Club Unirea 2006 SA. 

 Scopul asociaţiei este atragerea, pregătirea si promovarea tinerelor talente în vederea 
practicării sportului de performanță în fotbal, în conformitate cu normativele emise de către 
Federația Română de Fotbal și cu strategiile elaborate de Direcția de Tineret si Sport a județului 

Alba precum si organizarea, desfășurarea și suportarea cheltuielilor aferente activității echipei de 
fotbal “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”. 

 În anul 2017, prin Hotărârea nr. 43/28.02.2017, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia 
a aprobat renunțarea la calitatea de membru fondator al Asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 
1924” 

Astfel, numărul membrilor asociați s-a redus sub minimul prevăzut de art. 4  din 
Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare. 
Începând cu anul 2009  Consiliul Județean Alba nu s-a mai manifestat sub nici o formă în 

această asociație. 

Având în vedere prevederile Art.13,  litera c), din Statutul Asociaţiei “FOTBAL CLUB 
UNIREA 1924” ,  conform căruia  calitatea de membru  se poate pierde prin renunțare, în acest 

sens adresându-se o cerere scrisă Consiliului Director în care se motivează decizia, considerăm 
că Proiectul de hotărâre privind renunțarea la calitatea de membru al Asociației “FOTBAL 
CLUB UNIREA 1924”, conține cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi inițiat, conform 

prevederilor art. 44 alin.1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Alba. 

 
 
 

 
   Director executiv,                              Director executiv,                          Director executiv,                                                                           

       Ioan Bodea                                      Marian Florin Aitai                              Liliana Negruț                                                            
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017 

privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”  

 

 

   

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din luna iulie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017 privind cofinanţarea reabilitării 

Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”; 

- raportul de specialitate nr. 13348/19 iulie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 17355/11 iulie 2017 a Consiliului local al municipiului Blaj, ȋnregistratǎ 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13183/17 iulie 2017 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 15/ 26 

ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul 

Câmpia Libertății Blaj”; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 4 lit. d și art. 91 alin. 6 lit. 

c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 38 alin. 2, art. 38 alin. 3  și art. 45 alin. 1 lit. e din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 2828 din 24 decembrie 2015 al ministrului culturii 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, 

cu modificările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 15/ 26 ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric 

„Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, urmând a avea următorul conținut: 

„Art. 1. (1) Se aprobǎ asigurarea cofinanțării acordate din bugetul local al Judeţului Alba 

pe anul 2017, alături de municipiul Blaj, pentru reabilitarea Monumentului istoric «Ansamblul 

Câmpia Libertǎții Blaj» prin realizarea obiectivului de investiţii «Amenajare Ansamblul Câmpia 

Libertății și ȋmprejmuire». 

(2) Se aprobǎ asigurarea cofinanțării acordate din bugetul local al Judeţului Alba 

pe anul 2017, alături de municipiul Blaj, pentru reabilitarea Monumentului istoric «Ansamblul 

Câmpia Libertǎții Blaj» prin realizarea obiectivului de investiţii «Reamenajare zonă verde și 

realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj»”. 



Art. II. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 15/ 26 ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric 

„Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, urmând a avea următorul conținut: 

 „Art. 2. (1) Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 3000000 lei din valoarea totală a  

proiectului «Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și ȋmprejmuire», conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 1000000 lei din valoarea totală a  

proiectului «Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății 

Blaj», conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

Art. III. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 15/ 26 

ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanţării reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul 

Câmpia Libertății Blaj”, urmând a avea următorul conținut: 

„Art. 3.  Cofinanţarea se asigură pe baza solicitărilor şi a raportului de progres însoţit de 

documente justificative, întocmite de Municipiul Blaj şi înregistrate la Judeţul Alba”. 

Art. IV. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

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

Blaj,  Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România, Direcţiei dezvoltare şi 

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

Județean Alba.  

 

 

 

                                                AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 252 

Alba Iulia,  19  iulie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 252/19 iulie 2017    

 

     

 

 

Reabilitare Monumentul istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”  

 

Cofinanţarea Județului Alba în sumă de 4.000.000 lei, din care: 

 

  

 

 Amenajare Ansamblul Câmpia Libertatii și imprejmuire în valoare de 3.558.453,79 lei, 

din care: 

   - valoarea lucrării - 3.511.095,00 lei 

   - valoare dirigenție șantier 30.514,77 lei 

   - taxe - 16.844,02 lei 

 

 Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj 

 în valoare totală estimată de 1.525.177,221 lei 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea modificării  

Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017  

privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”  

 

 

 

  

 Având ȋn vedere importanța dimensiunile proiectului de celebrare a 100 de ani de la 

Marea Unire şi a sǎrbǎtoririi a 170 de ani de la Adunarea Naționalǎ de la 1848 de pe Câmpia 

Libertǎtii Blaj, prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 15 din 26 ianuarie 2017 s-a aprobat 

asigurarea cofinanțǎrii acordate din bugetul local al Județului Alba pe anul 2017 ȋn sumǎ de 

3.000.000 lei pentru reabilitarea Monumentului istoric "Ansamblul Câmpia Libertăţii Blaj". 

 Proiectul este ȋn esențǎ un proiect de anvergurǎ naționalǎ care ține de lupta românilor 

pentru unitate naționalǎ şi are valoarea totalǎ de 5.083.631.011 lei. 

 Prin adresa Municipiului Blaj nr. 17355/11 iulie 2017, ȋnregistratǎ la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 13183/17 iulie 2017, se solicitǎ o contribuție suplimentarǎ ȋn 

valoare de 1.000.000 lei pentru continuarea proiectului Reabilitarea Monumentului istoric 

„Ansamblul Câmpia Libertăţii Blaj” prin includerea lucrǎrilor de Reamenajare zonă verde și 

realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj.  

Programul de guvernare 2017-2020 acordǎ o atenție sporitǎ aniversǎrii Centenarului atât 

pe plan național cât şi internațional prin mǎsuri care sǎ marcheze şi punǎ ȋn valoare acest 

eveniment atât de important pentru toți românii. 

Prevederile acestui document, ȋn capitolul alocat culturii, specificǎ faptul cǎ „Un punct 

central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregătirea Centenarului Marii Uniri. 

Acest proiect, în mare măsură memorial şi ştiinţific, trebuie corelat, însă, cu un al doilea 

proiect, de această dată dedicat direct societăţii şi culturii române vii: o "autostradă" culturală, 

care să lege, prin manifestări înrudite, capitalele Marii Uniri (Bucureşti, Alba Iulia, Chişinău, 

Cernăuţi)” specificând faptul cǎ „Dimensiunile acestui proiect cultural de celebrare a 100 de 

ani de la Marea Unire impun o colaborare mai amplă din partea tuturor instituţiilor publice şi 

private a căror activitate are tangenţe cu aceste demersuri” 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare, prevede la art. 38 urmǎtoarele:  

„(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, 

după caz, poate să acopere integral sau parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra 

monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau prin cofinanţare, 

costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe 

teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. 

 (3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate fi 

asigurată prin cofinanţare, precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane 

fizice sau juridice”. 

„Ansamblul Câmpia Libertății Blaj” se află în municipiului Blaj și este identificat in Lista 

monumentelor istorice 2015 cod LMI: AB-III-a-B-00408 sub titulatura Ansamblul „Câmpia 

Libertăţii - 24 de busturi de personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti din secolul XIX”.  

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte valorizarea monumentului istoric şi crearea 

unui spaţiu optim rezolvat din punct de vedere funcţional si estetic, maximizând impactul istoric 

al acestui monument. 

 Cofinanțarea va fi acordatǎ din bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2017 pentru 

reabilitarea monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” prin realizarea 

obiectivelor de investiţii „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și ȋmprejmuire” si 

„Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj”. 



 Cofinanţarea se asigură pe baza solicitărilor şi a raportului de progres însoţit de 

documente justificative, întocmite de Primaria Blaj şi înregistrate la Consiliul Judeţean Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea administrației publice locale  nr. 215/2001, republicatǎ, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare, art. 91 alin. 1  lit b; 

  

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

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 Ianuarie 2017 privind 

cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

teren intravilan - monument istoric situat în  

municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba 
 

 

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

 Luând în dezbatere: 

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

preemţiune asupra imobilului teren intravilan - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, 

str. Dacilor, nr. 42D, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13373/20 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului 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. 253 

Alba Iulia, 20 iulie 2017 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilului 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. 253 din 20 iulie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE,                                     

Ion DUMITREL 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilul ui 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 prevederilor 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 Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol 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 vânzătorulˮ. 

 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 zileˮ. 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, Judeúl Alba prin 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 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, 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 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra bunurilor spaţii - cabinet radiologic, 

cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din  

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba 

 

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

 Luând în dezbatere: 

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

asupra bunurilor spaţii - cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba. 

- raportul de specialitate nr. 13396/20 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- notificarea nr. 53/11 iulie 2017 a doamnei Husti Lavinia Dana „în calitate de unic asociat și 

administrator al SC RADIODENT SRL” prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Tamaş 

Marcu, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 13088/14 iulie 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; 

- art. 28 şi art. 29 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia cabinete medicale precum şi a spaţiilor 

în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

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 bunurilor 

spaţii - cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, 

str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 73308-C1-U5 Alba Iulia, nr. cad 5447/1/17, nr. 

top. 1812/3/4/1/1/XVII constînd în cabinet radiologic în suprafaţă de 12,48 mp., avînd p.i.c. aferente 

în cotă de 2.36/100 parte şi 8/283 cote teren şi CF nr. 73308-C1-U22 Alba Iulia, nr. cad 5447/1/16, 

nr. top. 1812/3/4/1/1/XVI constând în cabinet medical cu suprafaţă utilă de 10,07 şi radiologie cu 

suprafaţă utilă de 2,88 mp., avînd p.i.c. aferente în cotă de 2.45/100 parte şi 8/283 cote teren, 

proprietar S.C. RADIODENT SRL Cluj Napoca, conform notificării transmise de doamna Husti 

Lavinia Dana „în calitate de unic asociat și administrator al SC RADIODENT SRL” prin intermediul 

Biroului Executorului Judecătoresc Tamaş Marcu.   

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, SC RADIODENT SRL” prin 

intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Tamaş Marcu, 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. 254 

Alba Iulia, 20 iulie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra bunurilor spaţii- 

cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din  

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba 

 

 

 

Prin notificarea nr. 53/11 iulie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

13088/14 iulie 2017, doamna Husti Lavinia Dana „în calitate de unic asociat și administrator al SC 

RADIODENT SRL” prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Tamaş Marcu ne comunică 

solicitarea făcută de S.C. Radiodent srl Cluj Napoca prin reprezentant legal d-na Husti Lavinia-Dana 

Notificarea prin care ne aduce la cunostință intenția de vânzare a unor spații, în vederea exercitării 

dreptului de preemţiune asupra bunurilor spaţii - cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, 

situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba. 

 S.C. RADIODENT Cluj Napoca, în calitate de proprietar în cotă 1/1 asupra bunurilor spaţii- 

cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 73308-C1-U5 Alba Iulia, nr. cad 5447/1/17, nr. 

top. 1812/3/4/1/1/XVII constând în cabinet radiologic în suprafaţă de 12,48 mp., avînd p.i.c. aferente 

în cotă de 2.36/100 parte şi 8/283 cote teren şi CF nr. 73308-C1-U22, nr. cad 5447/1/16, nr. top. 

1812/3/4/1/1/XVI constând în cabinet medical cu suprafaţă utilă de 10,07 şi radiologie cu suprafaţă 

utilă de 2,88 mp., avînd p.i.c. aferente în cotă de 2.45/100 parte şi 8/283 cote teren, îşi exprimă 

intenţia de a vinde spaţiile respective. 

Aducerea la cunoştinţă a intenţiei de vînzare a imobilelor mai sus menţionate, a fost efectuată în 

vederea respectării dreptului de preemţiune. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba are cuprins în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat imobilul clădire „Policlinica Stomatologică” şi 

teren aferent, situată în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, cu o suprafaţă 

utilă totală de 368,72 mp., repartizată la demisol, parter şi etajul II, respectiv teren aferent în suprafaţă 

totală de 492 mp.   

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. 254 din 20 iulie 2017. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13396 / 20.07.2017 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra bunurilor spaţii- 

cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din  

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba 

 

D-na Husti Lavinia-Dana având domiciliul în municipiul Cluj Napoca, str. Ion Popescu 

Voiteşti, nr. 2-4, bl. F, ap. 3, judeţul Cluj, în calitate de unic asociat şi administrator al S.C. 

RADIODENT SRL prin notificarea Biroului executorului judecătoresc Tamaş Marcu, anunţă intenţia 

de vânzare a bunurilor spaţii- cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba, identificate prin CF nr. 73308-C1-U5, nr. 

cad 5447/1/17, nr. top. 1812/3/4/1/1/XVII constînd în cabinet radiologic în suprafaţă de 12,48 mp., 

avînd p.i.c. aferente în cotă de 2.36/100 parte şi 8/283 cote teren şi CF nr. 73308-C1-U22, nr. cad 

5447/1/16, nr. top. 1812/3/4/1/1/XVI constînd în cabinet medical cu suprafaţă utilă de 10,07 şi 

radiologie cu suprafaţă utilă de 2,88 mp., avînd p.i.c. aferente în cotă de 2.45/100 parte şi 8/283 cote 

teren. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba are cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului privat imobilul clădire "Policlinica Stomatologică" şi teren aferent, situată în Municipiul 

Alba Iulia str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba, cu o suprafaţă utilă totală de 368,72 mp., repartizată la 

demisol, parter şi etajul II, respectiv teren aferent în suprafaţă totală de 492 mp.   

Conform prevederilor art. 28 alin. 3 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, cu destinaţia de cabinete 

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical „proprietarul 

spaţiului şi terenului care urmează să fie vîndute este obligat să încunoştinţeze Colegiul Medicilor din 

România, Colegiul Medicilor Dentişti din România sau Colegiul Farmaciştilor din România, după 

caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor 

prevăzute la alin. 2 despre intenţia de vînzare şi preţ, în termen de cel mult 15 zile de la data cînd a 

fost încunoştinţat”. Alin. 2 prevede că „dreptul de preemţiune la înstrăinarea imobilelor revine doar 

coproprietarilor, şi se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din 

România sau Colegiul Farmaciştilor din România, după caz”. 

 Prin notificarea Biroului Executorului Judeccătoresc Tamaş Marcu nr. 53/11 iulie 2017 se 

aduce la cunoştinţă intenţia de vînzare a imobilelor în cauză la preţul de 35000 euro şi se solicită 

efectuarea demersurilor legale de către Consiliul Judeţean Alba în conformitate cu cele prevăzute în 

art. 28 din O.U.G. 68/2008. Prin formularea prezentei notificări S.C. RADIODENT SRL, prin 

reprezentantul legal a îndeplinit obligaţia legală prevăzută la art. 28 alin. 3 din O.U.G. 68/2008, fără 

a putea fi făcută răspunzătoare de neexecutarea formalităţilor legale în vederea respectării dreptului 

de preemţiune.  

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

exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra bunurilor imobile mai sus menţionate. 

Consider că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei bunurilor spaţii - cabinet 

radiologic, cabinet medical şi radiologie, prin urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat 

în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 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 

O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13392/20 iulie 2017 comun, al Direcției dezvoltare și bugete 

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

Luând în considerare minuta consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de 

unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază 

ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2, art. 38 alin. 2 lit. b și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se stabilesc coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile prevăzute în 

„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I 

lit. A pct. III și „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII 

cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, care vor fi utilizați pentru salarizarea funcționarilor publici și personalului contractual 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, începând cu luna 

iulie 2017, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul contractual din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se determină prin înmulţirea 

coeficienţilor din anexa prezentei hotărâri cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

în vigoare. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, 

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

Consiliului Judeţean Alba.    

                        AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   
 

Înregistrat cu nr. 255 

Alba Iulia, 20 iulie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 255/20 iulie 2017 

 

 

SALARIZAREA 

funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

A. Salarii de bază pentru funcțiile publice 

 

1.) Funcţii publice de conducere 

Funcţia  
Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

Secretar al unităţii administrativ-

teritoriale                 
S - 

Director general*1)  S 7.25 

Arhitect-şef*2)                                                S 
 

Director general adjunct S 6.35 

Director, şef compartiment, director 

executiv                  
S 6.30 

Director adjunct, contabil şef, inginer 

şef, şef sector, director executiv adjunct                                      
S 6.09 

Şef serviciu, arhitect şef la nivel oraş S 4.78 

Şef birou, şef oficiu                                          S 4.35 

 

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 

 

2.) Funcţii publice generale de execuţie 

 

Funcţia  
Nivelul 

studiilor 

Gradul 

profesional 

Coeficient 

gradația 0 

Coeficient 

gradația 1 

Coeficient 

gradația 2 

Coeficient 

gradația 3 

Coeficient 

gradația 4 

Coeficient 

gradația 5 

Auditor, 
S superior 2.58 2.77 2.91 3.06 3.14 3.22 

S principal 2.44 2.62 2.75 2.89 2.96 3.03 



S asistent 2.23 2.40 2.52 2.65 2.72 2.79 

Consilier, consilier juridic, expert, 

inspector; 

S superior 2.37 2.55 2.68 2.81 2.88 2.95 

S principal 2.16 2.32 2.44 2.56 2.62 2.69 

S asistent 1.95 2.10 2.21 2.32 2.38 2.44 

S debutant 1.74 1.87 1.96 2.06 2.11 2.16 

Referent de specialitate; 

SSD superior 2.03 2.18 2.29 2.40 2.46 2.52 

SSD principal 1.77 1.90 2.00 2.10 2.15 2.20 

SSD asistent 1.52 1.63 1.71 1.80 1.85 1.90 

SSD debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

Referent; 

M superior 1.50 1.61 1.69 1.77 1.81 1.86 

M principal 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M asistent 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

 

 

B. Salarii de bază pentru personalul contractual 

 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

1 Director general                                               S 6.52 

2 Director general adjunct                                       S 6.09 

3 
Director, inspector şef, şef 

sector, şef compartiment          
S 5.65 

4 

Director adjunct, inspector 

şef adjunct, contabil şef, 

inginer şef 

S 5.22 

5 Şef serviciu, şef secţie                                       S 4.35 

6 
Şef birou, şef atelier, şef 

laborator, şef oficiu              
S 3.91 

    

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 

 

 

 



 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Gradul 

Coeficient 

gradația 0 

Coeficient 

gradația 1 

Coeficient 

gradația 2 

Coeficient 

gradația 3 

Coeficient 

gradația 4 

Coeficient 

gradația 5 

7 Auditor 

S gradul I A 2.30 2.47 2.59 2.72 2.79 2.86 

S gradul I 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 

S gradul II 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

8 

Consilier, expert, inspector 

de specialitate, revizor 

contabil, arhitect, referent 

de specialitate, inspector 

casier 

S gradul I A 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 

S gradul I 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

S gradul II 1.68 1.81 1.90 2.00 2.05 2.10 

S debutant 1.47 1.58 1.66 1.74 1.78 1.82 

9 Consilier juridic  

S gradul I A 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 

S gradul I 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

S gradul II 1.68 1.81 1.90 2.00 2.05 2.10 

S debutant 1.47 1.58 1.66 1.74 1.78 1.82 

10 

Tehnician-economist, 

secretar superior, interpret 

relaţii, interpret 

profesional, conductor 

arhitect, inspector, referent, 

subinginer, arhivist                                           

SSD gradul I A 1.79 1.92 2.02 2.12 2.17 2.22 

SSD gradul I 1.62 1.74 1.83 1.92 1.97 2.02 

SSD gradul II 1.45 1.56 1.64 1.72 1.76 1.80 

SSD debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

11 
Referent, inspector, 

arhivar, referent casier 

M IA 1.50 1.61 1.69 1.77 1.81 1.86 

M I 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M II 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

12 Agent agricol 

M I 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M;G II 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M;G debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

13 
Stenodactilograf, secretar-

dactilograf, dactilograf 

M IA 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G I 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

14 Secretar M;G 
 

1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 



M;G debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

15 Administrator 
M I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M II 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

16 Şef depozit 
M I 1.60 1.72 1.81 1.90 1.95 2.00 

M II 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

17 Casier, magaziner 
M;G 

 
1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G debutant 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

18 Şef formaţie pază/pompieri M;G 
 

1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

19 

Portar, paznic, pompier, 

guard, bufetier, manipulant 

bunuri, curier 

M;G 
 

1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

20 Bucătar, lenjereasă M;G 
 

1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

21 Îngrijitor  
M;G 

 
1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

22 Maistru 
M;G I 1.60 1.72 1.81 1.90 1.95 2.00 

M;G II 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

23 Şofer  
M;G I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G II 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

24 Muncitor calificat 

M;G I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G II 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G III 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

M;G IV 1.20 1.29 1.35 1.42 1.46 1.50 

25 Muncitor necalificat 

M;G I 1.13 1.21 1.27 1.33 1.36 1.39 

M;G 
II - fără 

sporuri 
1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

 

   

 

                                 AVIZAT 

                   PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU    

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba 

 

 

 Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

reglementează modul de stabilire a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar plătit din 

bugetul general consolidat al statului, începând cu data de 1 iulie 2017. 

Potrivit art. 38 alin. 2 lit. b „salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se 

stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol”, respectiv „pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al 

consiliilor judeţene … şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se 

stabilesc prin hotărâre a … consiliului judeţean … , în urma consultării organizaţiei sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”. 

Având în vedere prevederile acestor articole în baza dispoziției președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 361/5 iulie 2017, în cursul lunii iulie comisia cu atribuții privind consultarea, a 

convocat reprezentanții salariaților din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, în vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la 

care au fost prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază, precum și ierarhizarea funcțiilor 

publice și a posturilor contractuale pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba a avut loc în data de 13 iulie 2017. 

În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și „Nomenclatorul și 

ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV – Legea nr. 

153/2017. 

În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanți salariaților, 

ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b) - f) din 

legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de 

criteriile generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi 

experienţă, complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor, 

responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă, 

incompatibilităţi şi regimuri speciale.  

Salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul contractual din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se vor determina prin înmulţirea 

coeficienţilor din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată în vigoare.  

Salariile de bază s-au stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și 2 ale art. 11, cu 

respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea 153/2017, în sensul că venitul cel mai 

mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba, care este de 8 salarii minime pe economie respectiv 11600 lei/lună 

(anexa nr. IX, lit.C, pct. 4 din Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice).  

Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, 

înregistrat sub numărul 255 din 20 iulie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

http://www.cjbihor.ro/admincj/proiecte/ARHIVA%20PROIECTE%202015/03.2015%20Aprobare%20criterii%20administrator%20public.pdf#page=3
http://www.cjbihor.ro/admincj/proiecte/ARHIVA%20PROIECTE%202015/03.2015%20Aprobare%20criterii%20administrator%20public.pdf#page=3


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Biroul resurse umane  

Nr.13392/20.07.2017  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba 

 

Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 255 din 20 iulie 2017 s-a propus nivelul 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, precum și ierarhizarea acestor funcții. 

Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice „salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din 

fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în 

specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, 

indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte elemente ale 

sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. 

Conform art. 11 alin. 1 „... salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a … consiliului 

judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului lunar să fie stabilite 

potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor alin. 4 ce prevede 

faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 25 din aceeași lege ce 

prevede faptul că suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și 

indemnizațiilor inclusiv cele pentru hrana și vacanță acordate cumulat pe total buget pentru 

fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. 

Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale funcţionarilor 

publici şi personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba. 

De asemenea art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu 

consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 

reprezentanţilor salariaţilor, motiv pentru care în data de 13 iulie 2017 a avut loc consultarea 

reprezentanților salariaților din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, minuta consultărilor fiind înregistrată la registratura sub nr. 13008/13.07.2017. 

Potrivit art. 3 alin. 4 din lege salariile de bază se stabilesc astfel încât să se asigure 

promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații. Totodată 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici prevede o ierarhizare a funcțiilor 

publice în funcție de nivelul studiilor – medii, studii superioare de scurtă durată și studii 

superioare de lunga durată. Pornind de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului de 

salarizare și a criteriilor generale de ierarhizare a posturilor din Legea nr. 153/2017, precum și a 

ierarhiei prevăzute în nomenclatoarele funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit ierarhia 

funcțiilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Potrivit proiectului de hotărâre salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se vor 

determina prin înmulţirea coeficienţilor din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. În situația în care prin hotărâre de guvern salariul 

minim garantat în plată se va modifica, salariile de bază se vor recalcula în mod corespunzător. 

Potrivit art. 10 din lege salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi 

gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care 

gradaţia este inclusă în salariul de bază.  

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 

condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 



a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu 

cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt 

de la gradaţia 0 la gradația 5, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 

vechime în muncă la nivel maxim. Coeficientul de ierarhizare pentru funcțiile de execuție s-a 

determinat prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute pentru fiecare gradație în parte. 

Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea 

în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Din analiza efectuată a 

rezultat că pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile cauzate de aprobarea salariilor de bază 

propuse prin proiectul de hotărâre nu este nevoie de suplimentarea bugetului la capitolul 

cheltuieli de personal, ci doar de redistribuirea unor sume între capitole, motiv pentru care în 

proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local au fost evidențiate aceste influențe. 

 

 

   Director executiv,      Șef birou, 

Marian Florin AITAI    Horațiu Zaharia SUCIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă 

a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13393/20 iulie 2017 comun, al Direcției dezvoltare și bugete 

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

Luând în considerare minuta consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de 

unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază 

ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2, art. 38 alin. 2 lit. b și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se stabilesc coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile prevăzute în 

„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I 

lit. A pct. III și „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII 

cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, care vor fi utilizați pentru salarizarea funcționarilor publici și personalului contractual 

din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, începând cu luna iulie 

2017, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul contractual din cadrul 

Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba se determină prin înmulţirea 

coeficienţilor din anexa prezentei hotărâri cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

în vigoare. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorul Direcţiei Publice 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Publice 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.    

                        AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 256 

Alba Iulia, 20 iulie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 256/20 iulie 2017 

 

 

SALARIZAREA 

funcționarilor publici și a personalului contractual  

din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

A. Salarii de bază pentru funcțiile publice 

 

1.) Funcţii publice de conducere 

Funcţia  
Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

Secretar al unităţii administrativ-

teritoriale                 
S - 

Director general*1)  S 7.25 

Arhitect-şef*2)                                                S 
 

Director general adjunct S 6.35 

Director, şef compartiment, director 

executiv                  
S 6.30 

Director adjunct, contabil şef, inginer 

şef, şef sector, director executiv adjunct                                      
S 6.09 

Şef serviciu, arhitect şef la nivel oraş S 4.78 

Şef birou, şef oficiu                                          S 4.35 

 

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 

 

2.) Funcţii publice generale de execuţie 

 

Funcţia  
Nivelul 

studiilor 

Gradul 

profesional 

Coeficient 

gradația 0 

Coeficient 

gradația 1 

Coeficient 

gradația 2 

Coeficient 

gradația 3 

Coeficient 

gradația 4 

Coeficient 

gradația 5 

Auditor, 

S superior 2.58 2.77 2.91 3.06 3.14 3.22 

S principal 2.44 2.62 2.75 2.89 2.96 3.03 

S asistent 2.23 2.40 2.52 2.65 2.72 2.79 



Consilier, consilier juridic, expert, 

inspector; 

S superior 2.37 2.55 2.68 2.81 2.88 2.95 

S principal 2.16 2.32 2.44 2.56 2.62 2.69 

S asistent 1.95 2.10 2.21 2.32 2.38 2.44 

S debutant 1.74 1.87 1.96 2.06 2.11 2.16 

Referent de specialitate; 

SSD superior 2.03 2.18 2.29 2.40 2.46 2.52 

SSD principal 1.77 1.90 2.00 2.10 2.15 2.20 

SSD asistent 1.52 1.63 1.71 1.80 1.85 1.90 

SSD debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

Referent; 

M superior 1.50 1.61 1.69 1.77 1.81 1.86 

M principal 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M asistent 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

 

 

B. Salarii de bază pentru personalul contractual 

 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

1 Director general                                               S 6.52 

2 Director general adjunct                                       S 6.09 

3 
Director, inspector şef, şef 

sector, şef compartiment          
S 5.65 

4 

Director adjunct, inspector 

şef adjunct, contabil şef, 

inginer şef 

S 5.22 

5 Şef serviciu, şef secţie                                       S 4.35 

6 
Şef birou, şef atelier, şef 

laborator, şef oficiu              
S 3.91 

    

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 

 

 

 

 



2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Gradul 

Coeficient 

gradația 0 

Coeficient 

gradația 1 

Coeficient 

gradația 2 

Coeficient 

gradația 3 

Coeficient 

gradația 4 

Coeficient 

gradația 5 

7 Auditor 

S gradul I A 2.30 2.47 2.59 2.72 2.79 2.86 

S gradul I 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 

S gradul II 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

8 

Consilier, expert, inspector 

de specialitate, revizor 

contabil, arhitect, referent 

de specialitate, inspector 

casier 

S gradul I A 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 

S gradul I 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

S gradul II 1.68 1.81 1.90 2.00 2.05 2.10 

S debutant 1.47 1.58 1.66 1.74 1.78 1.82 

9 Consilier juridic  

S gradul I A 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 

S gradul I 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

S gradul II 1.68 1.81 1.90 2.00 2.05 2.10 

S debutant 1.47 1.58 1.66 1.74 1.78 1.82 

10 

Tehnician-economist, 

secretar superior, interpret 

relaţii, interpret 

profesional, conductor 

arhitect, inspector, referent, 

subinginer, arhivist                                           

SSD gradul I A 1.79 1.92 2.02 2.12 2.17 2.22 

SSD gradul I 1.62 1.74 1.83 1.92 1.97 2.02 

SSD gradul II 1.45 1.56 1.64 1.72 1.76 1.80 

SSD debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

11 
Referent, inspector, 

arhivar, referent casier 

M IA 1.50 1.61 1.69 1.77 1.81 1.86 

M I 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M II 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

12 Agent agricol 

M I 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M;G II 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M;G debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

13 
Stenodactilograf, secretar-

dactilograf, dactilograf 

M IA 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G I 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

14 Secretar 
M;G 

 
1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 



15 Administrator 
M I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M II 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

16 Şef depozit 
M I 1.60 1.72 1.81 1.90 1.95 2.00 

M II 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

17 Casier, magaziner 
M;G 

 
1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G debutant 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

18 Şef formaţie pază/pompieri M;G 
 

1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

19 

Portar, paznic, pompier, 

guard, bufetier, manipulant 

bunuri, curier 

M;G 
 

1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

20 Bucătar, lenjereasă M;G 
 

1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

21 Îngrijitor  
M;G 

 
1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

22 Maistru 
M;G I 1.60 1.72 1.81 1.90 1.95 2.00 

M;G II 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

23 Şofer  
M;G I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G II 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

24 Muncitor calificat 

M;G I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G II 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G III 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

M;G IV 1.20 1.29 1.35 1.42 1.46 1.50 

25 Muncitor necalificat 

M;G I 1.13 1.21 1.27 1.33 1.36 1.39 

M;G 
II - fără 

sporuri 
1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

 

                        AVIZAT 

                   PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 

Alba 

 

 

 Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

reglementează modul de stabilire a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar plătit din 

bugetul general consolidat al statului, începând cu data de 1 iulie 2017. 

Potrivit art. 38 alin. 2 lit. b „salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se 

stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol”, respectiv „pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al 

consiliilor judeţene … şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se 

stabilesc prin hotărâre a … consiliului judeţean … , în urma consultării organizaţiei sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”. 

Având în vedere prevederile acestor articole în baza dispoziției președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 361/5 iulie 2017, în cursul lunii iulie comisia cu atribuții privind consultarea, a 

convocat reprezentanții salariaților din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, în vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea 

la care au fost prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază, precum și ierarhizarea 

funcțiilor publice și a posturilor contractuale pentru personalul din cadrul Direcţiei Publice 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a avut loc în data de 13 iulie 2017. 

În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și „Nomenclatorul și 

ierarhia funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV – Legea nr. 

153/2017. 

În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanți salariaților, 

ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b) - f) din 

legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de 

criteriile generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi 

experienţă, complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor, 

responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă, 

incompatibilităţi şi regimuri speciale.  

Salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul contractual din cadrul Direcţiei 

Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba se vor determina prin înmulţirea 

coeficienţilor din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată în vigoare.  

Salariile de bază s-au stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și 2 ale art. 11, cu 

respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea 153/2017, în sensul că venitul cel mai 

mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba, care este de 8 salarii minime pe economie respectiv 11600 lei/lună 

(anexa nr. IX, lit.C, pct. 4 din Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice).  

Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, 

înregistrat sub numărul 256 din 20 iulie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

http://www.cjbihor.ro/admincj/proiecte/ARHIVA%20PROIECTE%202015/03.2015%20Aprobare%20criterii%20administrator%20public.pdf#page=3
http://www.cjbihor.ro/admincj/proiecte/ARHIVA%20PROIECTE%202015/03.2015%20Aprobare%20criterii%20administrator%20public.pdf#page=3


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Biroul resurse umane  

Nr.13393/20.07.2017  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 

Alba 

 

Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 256 din 20 iulie 2017 s-a propus nivelul 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, precum și ierarhizarea acestor funcții. 

Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice „salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din 

fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în 

specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, 

indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte elemente ale 

sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. 

Conform art. 11 alin. 1 „... salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a … consiliului 

judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului lunar să fie stabilite 

potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor alin. 4 ce prevede 

faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 25 din aceeași lege ce 

prevede faptul că suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și 

indemnizațiilor inclusiv cele pentru hrana și vacanță acordate cumulat pe total buget pentru 

fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. 

Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale funcţionarilor 

publici şi personalului contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba. 

De asemenea art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu 

consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 

reprezentanţilor salariaţilor, motiv pentru care în data de 13 iulie 2017 a avut loc consultarea 

reprezentanților salariaților din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 

Alba, minuta consultărilor fiind înregistrată la registratura sub nr. 13010/13.07.2017. 

Potrivit art. 3 alin. 4 din lege salariile de bază se stabilesc astfel încât să se asigure 

promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații. Totodată 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici prevede o ierarhizare a funcțiilor 

publice în funcție de nivelul studiilor – medii, studii superioare de scurtă durată și studii 

superioare de lunga durată. Pornind de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului de 

salarizare și a criteriilor generale de ierarhizare a posturilor din Legea nr. 153/2017, precum și a 

ierarhiei prevăzute în nomenclatoarele funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit ierarhia 

funcțiilor în cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba. 

Potrivit proiectului de hotărâre salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul 

contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba se vor 

determina prin înmulţirea coeficienţilor din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. În situația în care prin hotărâre de guvern salariul 

minim garantat în plată se va modifica, salariile de bază se vor recalcula în mod corespunzător. 

Potrivit art. 10 din lege salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi 

gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care 

gradaţia este inclusă în salariul de bază.  



Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 

condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu 

cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt 

de la gradaţia 0 la gradația 5, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 

vechime în muncă la nivel maxim. Coeficientul de ierarhizare pentru funcțiile de execuție s-a 

determinat prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute pentru fiecare gradație în parte. 

Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea 

în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Din analiza efectuată a 

rezultat că pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile cauzate de aprobarea salariilor de bază 

propuse prin proiectul de hotărâre nu este nevoie de suplimentarea bugetului la capitolul 

cheltuieli de personal, ci doar de redistribuirea unor sume între capitole, motiv pentru care în 

proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local au fost evidențiate aceste influențe. 

 

 

   Director executiv,      Șef birou, 

Marian Florin AITAI    Horațiu Zaharia SUCIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  

personalul contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13394/20 iulie 2017 comun, al Direcției dezvoltare și bugete 

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

Luând în considerare minuta consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de 

unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază 

ale personalului contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu 

Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2, art. 38 alin. 2 lit. b și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se stabilesc coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile prevăzute în 

„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II 

lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

care vor fi utilizați pentru salarizarea personalului contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, începând cu luna iulie 2017, potrivit anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa 

prezentei hotărâri cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorul Direcţiei Judeţene 

de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.    

                        AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   
 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 257 

Alba Iulia, 20 iulie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 257/20 iulie 2017 

 

SALARIZAREA 

personalului contractual din cadrul  

Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba 

 

 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

1 Director general                                               S 3.50 

2 Director general adjunct                                       S 3.00 

3 
Director, inspector şef, şef 

sector, şef compartiment          
S 2.83 

4 

Director adjunct, inspector 

şef adjunct, contabil şef, 

inginer şef 

S 2.64 

5 Şef serviciu, şef secţie                                       S 2.30 

6 
Şef birou, şef atelier, şef 

laborator, şef oficiu              
S 2.20 

 

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 

 

 

 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr.crt. Funcţia  
Nivelul 

studiilor 
Gradul 

Coeficient 

gradația 0 

Coeficient 

gradația 1 

Coeficient 

gradația 2 

Coeficient 

gradația 3 

Coeficient 

gradația 4 

Coeficient 

gradația 5 

7 Auditor 

S gradul I A 1.52 1.63 1.71 1.80 1.85 1.90 

S gradul I 1.34 1.44 1.51 1.59 1.63 1.67 

S gradul II 1.19 1.28 1.34 1.41 1.45 1.49 

8 Consilier, expert, inspector S gradul I A 1.52 1.63 1.71 1.80 1.85 1.90 



de specialitate, revizor 

contabil, arhitect, referent 

de specialitate, inspector 

casier 

S gradul I 1.34 1.44 1.51 1.59 1.63 1.67 

S gradul II 1.19 1.28 1.34 1.41 1.45 1.49 

S debutant 1.06 1.14 1.20 1.26 1.29 1.32 

9 Consilier juridic  

S gradul I A 1.52 1.63 1.71 1.80 1.85 1.90 

S gradul I 1.34 1.44 1.51 1.59 1.63 1.67 

S gradul II 1.19 1.28 1.34 1.41 1.45 1.49 

S debutant 1.06 1.14 1.20 1.26 1.29 1.32 

10 

Tehnician-economist, 

secretar superior, interpret 

relaţii, interpret 

profesional, conductor 

arhitect, inspector, referent, 

subinginer, arhivist                                           

SSD gradul I A 1.34 1.44 1.51 1.59 1.63 1.67 

SSD gradul I 1.19 1.28 1.34 1.41 1.45 1.49 

SSD gradul II 1.06 1.14 1.20 1.26 1.29 1.32 

SSD debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

11 
Referent, inspector, 

arhivar, referent casier 

M IA 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M I 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M II 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

12 Agent agricol 

M I 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G II 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

13 
Stenodactilograf, secretar-

dactilograf, dactilograf 

M IA 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G I 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

14 Secretar 
M;G 

 
1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

15 Administrator 
M I 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M II 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

16 Şef depozit 
M I 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M II 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

17 Casier, magaziner 
M;G 

 
1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

18 Şef formaţie pază/pompieri M;G 
 

1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

19 

Portar, paznic, pompier, 

guard, bufetier, manipulant 

bunuri, curier 

M;G 
 

1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 



20 Bucătar, lenjereasă M;G 
 

1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

21 Îngrijitor  
M;G 

 
1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

22 Maistru 
M;G I 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G II 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

23 Şofer  
M;G I 1.08 1.16 1.22 1.28 1.31 1.34 

M;G II 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

24 Muncitor calificat 

M;G I 1.08 1.16 1.22 1.28 1.31 1.34 

M;G II 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G III 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G IV 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

25 Muncitor necalificat 

M;G I 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

M;G 
II - fără 

sporuri 
1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

 

   

                                 AVIZAT 

                   PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba 

 

 

 

 Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

reglementează modul de stabilire a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar plătit din 

bugetul general consolidat al statului, începând cu data de 1 iulie 2017. 

Potrivit art. 38 alin. 2 lit. b „salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se 

stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol”, respectiv „pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al 

consiliilor judeţene … şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se 

stabilesc prin hotărâre a … consiliului judeţean … , în urma consultării organizaţiei sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”. 

Având în vedere prevederile acestor articole în baza dispoziției președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 361/5 iulie 2017, în cursul lunii iulie comisia cu atribuții privind consultarea 

sindicatului, a convocat organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate sau, după caz, a 

reprezentanților salariaților din cadrul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu 

Alba în vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au 

fost prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază pentru Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie 

şi Ecologizare Mediu Alba a avut loc în data de 14 iulie 2017. 

În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din 

administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV – Legea nr. 153/2017. Pornind de la 

bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului public care în proporție de peste 90% este realizat 

din venituri proprii, precum și de la faptul că în perioada imediat următoare nu se prevede o 

creștere semnificativă a acestora sa propus păstrarea cuantumului salariilor existente în plată. 

Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba se vor determina prin înmulţirea coeficienţilor din anexa 

la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.  

Salariile de bază s-au stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și 2 ale art. 11, cu 

respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea 153/2017, în sensul că venitul cel mai 

mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba, care este de 8 salarii minime pe economie respectiv 11600 lei/lună 

(anexa nr. IX, lit.C, pct. 4 din Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice).  

Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, 

înregistrat sub numărul 257 din 20 iulie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Biroul resurse umane  

Nr. 13.394/20.07.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 

din cadrul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba 

  

Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 257 din 20 iulie 2017 s-a propus nivelul 

salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba, precum și ierarhizarea acestor funcții. 

Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice „salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din 

fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în 

specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, 

indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte elemente ale 

sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. 

Conform art. 11 alin. 1 „... salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a … consiliului 

judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului lunar să fie stabilite 

potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor alin. 4 ce prevede 

faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 25 din aceeași lege ce 

prevede faptul că suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și 

indemnizațiilor inclusiv cele pentru hrana și vacanță acordate cumulat pe total buget pentru 

fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. 

Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

De asemenea art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu 

consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 

reprezentanţilor salariaţilor, motiv pentru care în data de 14 iulie 2017 a avut loc consultarea 

reprezentanţilor salariaţilor Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, minuta 

consultărilor fiind înregistrată la registratura sub nr. 13044/14.07.2017. La discuții s-a propus 

păstrarea actualelor salarii aflate în plată, urmând ca ulterior în situația în care veniturile direcției 

vor crește să se inițieze un alt proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază. 

Potrivit proiectului de hotărâre salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul 

Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba se vor determina prin înmulţirea 

coeficienţilor din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată în vigoare. 

Potrivit art. 10 din lege salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi 

gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care 

gradaţia este inclusă în salariul de bază.  

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 

condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu 

cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 



e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt 

de la gradaţia 0 la gradația 5, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 

vechime în muncă la nivel maxim. Coeficientul de ierarhizare pentru funcțiile de execuție s-a 

determinat prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute pentru fiecare gradație în parte. 

 

 

   Director executiv,      Șef birou, 

Marian Florin AITAI    Horațiu Zaharia SUCIU 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  

personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13395/20 iulie 2017 comun, al Direcției dezvoltare și bugete 

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

Luând în considerare minuta consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de 

unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază 

ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT - 

SALVASPEO Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2, art. 38 alin. 2 lit. b și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se stabilesc coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile prevăzute în 

„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II 

lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

care vor fi utilizați pentru salarizarea personalului contractual din cadrul Serviciului Public 

Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba, începând cu luna iulie 2017, potrivit anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public 

Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba se determină prin înmulţirea coeficienţilor din 

anexa prezentei hotărâri cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorul Serviciului Public 

Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

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

Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.    

                        AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   
 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 258 

Alba Iulia, 20 iulie 2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 258/20 iulie 2017 

 

SALARIZAREA 

personalului contractual din cadrul  

Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba 

 

 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Coeficient 

1 Director general                                               S 6.52 

2 Director general adjunct                                       S 6.09 

3 
Director, inspector şef, şef 

sector, şef compartiment          
S 5.65 

4 

Director adjunct, inspector 

şef adjunct, contabil şef, 

inginer şef 

S 5.22 

5 Şef serviciu, şef secţie                                       S 4.35 

6 
Şef birou, şef atelier, şef 

laborator, şef oficiu              
S 3.91 

 

Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 

 

 

 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Gradul 

Coeficient 

gradația 0 

Coeficient 

gradația 1 

Coeficient 

gradația 2 

Coeficient 

gradația 3 

Coeficient 

gradația 4 

Coeficient 

gradația 5 

1 Auditor 

S gradul I A 2.30 2.47 2.59 2.72 2.79 2.86 

S gradul I 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 

S gradul II 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

2 Consilier, expert, inspector S gradul I A 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 



de specialitate, revizor 

contabil, arhitect, referent 

de specialitate, inspector 

casier 

S gradul I 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

S gradul II 1.68 1.81 1.90 2.00 2.05 2.10 

S debutant 1.47 1.58 1.66 1.74 1.78 1.82 

3 Consilier juridic  

S gradul I A 2.10 2.26 2.37 2.49 2.55 2.61 

S gradul I 1.89 2.03 2.13 2.24 2.30 2.36 

S gradul II 1.68 1.81 1.90 2.00 2.05 2.10 

S debutant 1.47 1.58 1.66 1.74 1.78 1.82 

4 

Tehnician-economist, 

secretar superior, interpret 

relaţii, interpret 

profesional, conductor 

arhitect, inspector, referent, 

subinginer, arhivist                                           

SSD gradul I A 1.79 1.92 2.02 2.12 2.17 2.22 

SSD gradul I 1.62 1.74 1.83 1.92 1.97 2.02 

SSD gradul II 1.45 1.56 1.64 1.72 1.76 1.80 

SSD debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

5 
Referent, inspector, 

arhivar, referent casier 

M IA 1.50 1.61 1.69 1.77 1.81 1.86 

M I 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M II 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

6 Agent agricol 

M I 1.42 1.53 1.61 1.69 1.73 1.77 

M;G II 1.35 1.45 1.52 1.60 1.64 1.68 

M;G debutant 1.26 1.35 1.42 1.49 1.53 1.57 

7 
Stenodactilograf, secretar-

dactilograf, dactilograf 

M IA 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G I 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

8 Secretar 
M;G 

 
1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G debutant 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

9 Administrator 
M I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M II 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

10 Şef depozit 
M I 1.60 1.72 1.81 1.90 1.95 2.00 

M II 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

11 Casier, magaziner 
M;G 

 
1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G debutant 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

12 Şef formaţie pază/pompieri M;G 
 

1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

13 
Portar, paznic, pompier, 

guard, bufetier, manipulant 
M;G 

 
1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 



bunuri, curier 

14 Bucătar, lenjereasă M;G 
 

1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

15 Îngrijitor  
M;G 

 
1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

M;G debutant 1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

16 Maistru 
M;G I 1.60 1.72 1.81 1.90 1.95 2.00 

M;G II 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

17 Şofer  
M;G I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G II 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

18 Muncitor calificat 

M;G I 1.46 1.57 1.65 1.73 1.77 1.81 

M;G II 1.37 1.47 1.54 1.62 1.66 1.70 

M;G III 1.28 1.38 1.45 1.52 1.56 1.60 

M;G IV 1.20 1.29 1.35 1.42 1.46 1.50 

19 Muncitor necalificat 

M;G I 1.13 1.21 1.27 1.33 1.36 1.39 

M;G 
II - fără 

sporuri 
1.00 1.08 1.13 1.19 1.22 1.25 

20 Salvator montan 

  gradul I 2.26 2.43 2.55 2.68 2.75 2.82 

  gradul II 1.95 2.1 2.21 2.32 2.38 2.44 

  gradul III 1.70 1.83 1.92 2.02 2.07 2.12 

 

   

                                 AVIZAT 

                   PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO 

Alba 

 

 

 Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

reglementează modul de stabilire a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar plătit din 

bugetul general consolidat al statului, începând cu data de 1 iulie 2017. 

Potrivit art. 38 alin. 2 lit. b „salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se 

stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol”, respectiv „pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al 

consiliilor judeţene … şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se 

stabilesc prin hotărâre a … consiliului judeţean … , în urma consultării organizaţiei sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”. 

Având în vedere prevederile acestor articole în baza dispoziției președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 361/5 iulie 2017, în cursul lunii iulie comisia cu atribuții privind consultarea, a 

convocat reprezentanții salariaților din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT - 

SALVASPEO Alba în vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. 

Consultarea la care au fost prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază, precum și 

ierarhizarea posturilor contractuale pentru Serviciul Public Județean SALVAMONT - 

SALVASPEO Alba a avut loc în data de 14 iulie 2017. 

În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din 

administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV – Legea nr. 153/2017. 

În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanților salariaților, 

ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b) - f) din 

legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de 

criteriile generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi 

experienţă, complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul deciziilor, 

responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de muncă, 

incompatibilităţi şi regimuri speciale.  

Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean 

SALVAMONT - SALVASPEO Alba se vor determina prin înmulţirea coeficienţilor din anexa la 

proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.  

Salariile de bază s-au stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și 2 ale art. 11, cu 

respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea 153/2017, în sensul că venitul cel mai 

mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba, care este de 8 salarii minime pe economie respectiv 11600 lei/lună 

(anexa nr. IX, lit.C, pct. 4 din Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice).  

Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, 

înregistrat sub numărul 258 din 20 iulie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Biroul resurse umane  

Nr. 13.395/20.07.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 

din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba 

  

Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 258 din 20 iulie 2017 s-a propus nivelul 

salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean 

SALVAMONT - SALVASPEO Alba, precum și ierarhizarea acestor funcții. 

Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice „salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din 

fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în 

specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, 

indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte elemente ale 

sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. 

Conform art. 11 alin. 1 „... salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a … consiliului 

judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului lunar să fie stabilite 

potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor alin. 4 ce prevede 

faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 25 din aceeași lege ce 

prevede faptul că suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și 

indemnizațiilor inclusiv cele pentru hrana și vacanță acordate cumulat pe total buget pentru 

fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. 

Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba. 

De asemenea art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu 

consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 

reprezentanţilor salariaţilor, motiv pentru care în data de 14 iulie 2017 a avut loc consultarea 

reprezentanţilor salariaţilor Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba, 

minuta consultărilor fiind înregistrată la registratura sub nr. 13060/14.07.2017. 

Potrivit art. 3 alin. 4 din lege salariile de bază se stabilesc astfel încât să se asigure 

promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații. Pornind 

de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului de salarizare și a criteriilor generale de 

ierarhizare a posturilor din Legea nr. 153/2017, precum și a ierarhiei prevăzute în 

nomenclatoarele funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit ierarhia funcțiilor în cadrul 

Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba. 

Potrivit proiectului de hotărâre salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul 

Serviciului Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba se vor determina prin 

înmulţirea coeficienţilor din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată în vigoare. În situația în care prin hotărâre de guvern salariul minim garantat în 

plată se va modifica, salariile de bază se vor recalcula în mod corespunzător. 

Potrivit art. 10 din lege salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi 

gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care 

gradaţia este inclusă în salariul de bază.  

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 

condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu 

cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 



c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt 

de la gradaţia 0 la gradația 5, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 

vechime în muncă la nivel maxim. Coeficientul de ierarhizare pentru funcțiile de execuție s-a 

determinat prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute pentru fiecare gradație în parte. 

Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea 

în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Din analiza efectuată a 

rezultat că pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile cauzate de aprobarea salariilor de bază 

propuse prin proiectul de hotărâre nu este nevoie de suplimentarea bugetului la capitolul 

cheltuieli de personal, ci doar de redistribuirea unor sume între capitole, motiv pentru care in 

proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local au fost evidențiate aceste influențe. 
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