
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind delegarea exercitării atribuţiilor de coordonare a activităţilor  

unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere necesitatea eficientizării şi optimizării activităţii compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum şi a activităţilor prestate 

prin intermediul serviciilor publice şi de utilitate publică din subordinea Consiliului Judeţean 

Alba; 

 Ţinând cont prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba: 

- nr. 126 din 28 iulie 2016 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- nr. 102 din 21 iunie 2016 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Alba; 

- nr. 32 din 26 ianuarie 2017 privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba; 

Având în vedere prevederile art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 6 lit. a, art. 104 alin. 7, art. 

113 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

si completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. (1) Deleg domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI exercitarea atribuţiilor de 

coordonare a următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba: 

Direcţia gestionarea patrimoniului; 

Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism;  

  (2) Deleg domnului vicepreşedinte Alin Florin CUCUI exercitarea următoarelor 

atribuţii de coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea activităţilor premergătoare încheierii contractelor de management pentru 

instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 - urmărirea realizării obiectivelor cuprinse în contractele de management ale managerilor 

instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 - coordonarea activităţilor din cadrul Unității pentru monitorizare a serviciilor comunitare 

de utilități publice și urmărirea implementării derulării programelor de finanţare de infrastructură 

la nivel judeţean; 

 - asigurarea îndeplinirii măsurilor pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor 

judeţene în caz de calamităţi şi fenomene meteo periculoase;  

 - coordonarea activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Alba. 

 Art. 2. (1) Deleg domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA exercitarea atribuţiilor de 

coordonare a următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba: 

Direcţia dezvoltare şi bugete.   

  (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 104 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

deleg domnului vicepreşedinte DUMITRU FULEA, exercitarea atribuţiilor privind coordonarea 

următoarelor servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean din subordinea Consiliului 

Judeţean Alba: 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; 

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

  Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba; 



Serviciul Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba. 

  (3) Deleg domnului vicepreşedinte DUMITRU FULEA exercitarea următoarelor 

atribuţii de coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea și urmărirea derulării  programelor guvernamentale de finanţare a lucrărilor 

de infrastructură de interes judeţean; 

 - coordonarea activităţilor  de monitorizare și evaluare a executării contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de utilitate publică; 

 - coordonarea activităţii desfăşurată de Compartimentul strategii, programe, agenţi 

economici în ceea ce priveşte urmărirea și efectuarea de analize economico-financiare la agenţii 

economici din subordinea consiliului judeţean și propunerea de măsuri care să ducă la 

eficientizarea acestora. 

 Art. 3. (1) Deleg domnului secretar al judeţului Vasile BUMBU exercitarea atribuţiilor 

de coordonare a următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba: 

  Direcţia juridică şi relaţii publice; 

  Serviciul administrativ; 

  Compartimentele:  

- Autoritatea teritorială de ordine publică, documente clasificate, 

monitorizare situații de urgență; 

- Registratură, arhivă, monitorul oficial al județului; 

- Autoritatea județeană de transport; 

- Unități de asistență medicală, socială, învățământ special; 

- Compartimentul Sistem de control managerial. 

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 104 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

deleg domnului secretar al judeţului Vasile BUMBU exercitarea atribuţiilor privind coordonarea 

următoarelor servicii publice de interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Alba: 

  Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

  Direcţia Generală de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Alba 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

(3) Deleg domnului secretar al judeţului Vasile BUMBU exercitarea următoarelor 

atribuţii de coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea și asigurarea implementării sistemului de management al calităţii în cadrul 

Consiliului Judeţean Alba; 

 - monitorizarea, coordonarea şi luarea măsurilor necesare pentru elaborarea şi/sau 

dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; 

 - coordonarea unităţilor de învățământ special şi claselor de învățământ special finanţate 

prin bugetul propriu al Județului Alba, precum şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba; 

 - coordonează ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentului de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială 

în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor singure, persoanelor 

cu handicap, precum si a altor persoane aflate in nevoie.  

 Art. 4. Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii, prevederile Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  nr. 227/17 martie 2017 privind delegarea exercitării 

atribuţiilor de coordonare a activităţilor unor compartimente din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, îşi încetează aplicabilitatea. 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; domnului 

vicepreşedinte Alin Florin Cucui; domnului vicepreşedinte Dumitru Fulea; domnului  secretar al 

judeţului  Vasile Bumbu; direcţiilor, serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; societăţilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Alba. 

                        Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

Nr. 301 

Alba Iulia, 12 mai  2017 


