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D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la desemnarea funcționarilor publici/personalului contractual care îndeplinesc 

atribuții prevăzute în Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare, și în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2584/13 februarie 2016 al Compartimentului Autoritatea teritorială 

de ordine publică, informații clasificate, monitorizarea situațiilor de urgență din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la desemnarea 

funcționarilor publici/personalului contractual care îndeplinesc atribuții prevăzute în Legea nr. 

319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, și în 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile:  

 - art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 alin. 1, art. 10 alin. 2-3, art. 13 lit. d şi art. 27 din Legea nr. 319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - art. 20-21 și art. 102-104 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 

a securităţii şi sănătăţii în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

Art. 1. Pentru acordarea primului ajutor în cazul unui eveniment deosebit (accident de 

muncă) sunt desemnate următoarele persoane: 

 Liliana NEGRUȚ   - director executiv, Direcția juridică și relații  

      publice  

Lenica BUCUR   - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete –  

     Serviciul accesare și coordonare proiecte 

Luminița SÂNTIMBREAN  - consilier superior, Compartimentul unități de  

     asistență medicală, socială, învățământ special 

Nicoleta Elena IRIMIE  - șef birou, Direcția amenajarea teritoriului și  

     urbanism - Biroul programe și proiecte mediu 

Rodica Ramona BĂLȚAT  - consilier superior, Biroul resurse umane 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 

 Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

      publice - Serviciul juridic-contencios 

Adina Cornelia BÎTIU TUHUȚ - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete –  

     Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță  

     corporativă a întreprinderilor publice –  

     Compartimentul dezvoltare economică  și programe 



 Art. 2.  Pentru alarmarea şi stingerea incendiilor din imobil sunt desemnate următoarele 

persoane: 

Ioan BODEA    - director executiv, Direcția gestionarea 

 patrimoniului  

 Dan Mihai POPESCU  - consilier, Compartimentul cabinetul președintelui 

 Paul Marius HAȚEGAN  - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Cornelia FĂGĂDAR   - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 

  Eugenia Letiția FLOREA  - inspector de specialitate, Compartimentul  

      registratură, arhivă, monitorul oficial 

Dan Aurelian CLEMNIC  - inspector asistent, Compartimentul autoritatea  

     județeană de transport 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate Serviciul administrativ 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete – 

Compartimentul contabilitate-financiar 

Aurelian Cosmin OLTEAN  - consilier superior, Direcția gestionarea  

     patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

     public și privat - Compartimentul siguranța  

     circulației 

Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea  

     patrimoniului - Compartimentul informatică 

Art. 3.   Pentru evacuarea angajaţilor sunt desemnate următoarele persoane: 

Vasile BUMBU   - secretarul județului Alba 

Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Biroul resurse umane 

Lucian Emilian DOCEA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului –  

     Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

George Daniel ȘINCA  - consilier, Compartimentul cabinetul președintelui 

Nicolae Alin DREGHICIU  - referent, Serviciul administrativ 

Ioan Ștefan OLARIU  - inspector de specialitate, Direcţia dezvoltare și  

     bugete  - Serviciul dezvoltare, programe și  

     guvernanță corporativă a întreprinderilor publice –  

     Compartimentul dezvoltare economică și programe 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

public și privat - Compartimentul administrarea  

terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea  

     patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

     public și privat - Compartimentul administrarea 

 terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Viorel ȘUȘMAN   - referent, Direcția gestionarea patrimoniului –  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat  

Compartimentul administrarea terenurilor, 

clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă  

Daniel Marcel OPREAN CRASOVEANU - inspector de specialitate, Direcția  

     amenajarea teritoriului și urbanism –  

     Compartimentul urbanism, avizare, autorizare 

Art. 4. Comunicarea evenimentelor, în conformitate cu prevederile  art. 27 din Legea nr. 

319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

ale art. 108-109 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

va fi efectuată de către domnul Horațiu Zaharia SUCIU - șeful Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 5. Evidența evenimentelor și completarea registrelor prevăzute la art. 141 din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi efectuată de 

către doamna Maria Daniela BECHEȘ – inspector superior în cadrul Biroului resurse umane 



Art. 6. Fişele posturilor vor fi completetate în mod corespunzător, prin intermediul 

Biroului resurse umane, pentru fiecare funcționar public/personal contractual desemnat la art. 1-

5, cu atribuţiile care rezultă din aplicarea legislației în vigoare în domeniul respectiv de 

activitate. 

Art. 7. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, orice alte prevederi contrare își 

încetează aplicabilitatea. 

  

  Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor 

desemnate, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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