
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE  

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea preluării și cuprinderii unui bun imobil situat administrativ în Orașul 

Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba precum și constituirea dreptului de 

administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu 

handicap psihic și mental Ocna Mureș 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării și cuprinderii 

unui bun imobil situat administrativ în Orașul Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba 

precum și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și asistență 

pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș; 

- raportul de specialitate nr. 14304/02 august 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 188/2017 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din 

domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din administrarea Consiliului local al orașului Ocna 

Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în 

vederea funcționării unui Centru de recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap 

psihic; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 131/2017 privind 

transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea 

Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui centru de recuperare si 

reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e, art. 885 alin.1 și 888 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 

287/2009 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 9 alin. 4 și art. 20 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- pct. 195 din Decizia Curții Constituționale  nr. 1/2014. 

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 preluarea bunului imobil situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, 

strada Mihai Viteazul, nr. 55, județul Alba,  înscris în CF 71699  Ocna Mureș, compus din 

clădire în suprafaţă construită de 1151 mp şi teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp 

măsuraţi). 

 Art. 2. Se aprobă cuprinderea  bunului imobil menționat la art.1 în Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniul public al Județului Alba la poziția nr. crt. 220, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se exprimă acordul cu privire la întăbularea  dreptului de proprietate în favoarea 

domeniului public al Județului Alba asupra terenului și a construcției menționate la art. 1. 

Art. 4. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra imobilului menționat la art.1, cu destinația 



de Centru de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna 

Mureș. 

Art. 5. Preluarea – predarea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, se face 

pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

Art.7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al orașului Ocna Mureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    AVIZAT 

    VICEPREŞEDINTE,                                  p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Dumitru FULEA                                     Liliana NEGRUȚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 261 

Alba Iulia,  02 august 2017 

 



Anexa la Proiectul de Hotărâre  nr. 216/02 august  2017   

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 220 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

- lei  - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

220 1.6.2. Centru de îngrijire și 

asistență pentru 

persoane cu handicap 

psihic și mental Ocna 

Mureș 

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Viteazul, 

nr. 55, județul Alba, compus din: 

- clădire în suprafaţă construită de 1151 mp. Construcție în regim 

P, cu fundații din beton continue sub ziduri, zidărie din 

cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din țiglă, având 29 de 

încăperi. 

- Teren aferent în suprafaţă totală de 5850 mp din acte (5610 mp 

măsurată)   

 

Vecinătăți:  

Sud: proprietate privată 

Nord: str. Mihai Viteazul 

Est: str. Memorandumului 

Vest: canal pluvial 

2017 1.519.985,6 C.F. nr. 71699  

Ocna Mureș 

Nr. cadastral 

71699 şi  

71699-C1 

Domeniul public 

al Judeţului Alba 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării și cuprinderii unui bun imobil situat 

administrativ în Orașul Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba precum și 

constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și asistență 

pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș 

  

 

 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, instituţie aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Alba în urma adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 

198/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, a solicitat prin adresa nr. 6549/13 iunie 2017, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 10753/13 iunie 2017, un spaţiu în care să dezvolte un centru de recuperare 

şi reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic, deoarece Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihică de la Galda a devenit neîncăpător, fiind internate peste 280 de persoane. În prezent,  

pentru rezolvarea problemei lipsei acute de spaţii pentru instituţionalizarea în bune condiţii a 

persoanelor adulte cu handicap, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba a închiriat un vechi castel, care însă este utilizabil în proporţie de 45-55% , acesta aflându-

se într-un stadiu avansat de degradare. 

 Consiliul Judeţean Alba a identificat bunul imobil situat administrativ în oraşul Ocna 

Mureş, strada Mihai Viteazul nr. 55, județul Alba, înscris în CF 71699 Ocna Mureș, cu nr. 

cadastral 71699 şi 71699-C1, compus din teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp 

măsuraţi) şi din clădire în suprafaţă construită de 1151 mp,  în care a funcţionat o secţie de 

recuperare medicală pe bază de tratament, ca un posibil spaţiu pentru Centrul de recuperare şi 

reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic, pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba intenţionează să îl dezvolte. 

   În urma solicitărilor noastre, prin Hotărârea nr. 131/2017 Consiliului Local al Orașului 

Ocna Mureș a aprobat transmiterea imobilului mai sus menționat din domeniul public al Orașului 

Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public 

al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba. 

Întrucât Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are spații 

insuficiente pentru îngrijirea și asistarea persoanelor cu handicap psihic imobilul mai sus 

menționat  va fi dat în administrare acestei instituții  în vederea organizării și funcționării unui 

centru de recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic și mental. 

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. 261 din 02 august 2017. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 14304/02.08.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării și cuprinderii unui bun imobil situat 

administrativ în Orașul Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba precum și 

constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și asistență 

pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș 

 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, instituţie aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Alba, încearcă rezolvarea problemei lipsei acute de spaţii pentru 

instituţionalizarea în bune condiţii a persoanelor adulte cu handicap. În Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihică de la Galda sunt instituţionalizaţi peste 280 persoane cu handicap 

psihic, majoritatea cu boli psihice majore, iar presiunea pentru internare este foarte mare. Spaţiul 

fiind insuficient, a fost închiriat, în condiţiile legii, un vechi castel, cu o chirie de 8.000 lei/lună, 

care însă este utilizabil în proporţie de 45-55% , aflându-se într-un stadiu avansat de degradare. 

În condiţiile în care numărul de beneficiari ar scădea la 180-200, va fi posibilă 

recompartimentarea centrului cu organizarea activităţilor de pregătire a hranei în corpul principal 

şi se va putea renunţa la spaţiile închiriate. 

 Consiliul Judeţean Alba a identificat bunul imobil situat administrativ în oraşul Ocna 

Mureş, strada Mihai Viteazul nr. 55, înscris în CF 71699, cu nr. cadastral 71699 şi 71699-C1, 

compus din teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp măsuraţi) şi din clădire în suprafaţă 

construită de 1151 mp,  în care a funcţionat o secţie de recuperare medicală pe bază de tratament, 

ca un posibil sediu pentru centrul de recuperare şi reabilitare pe care Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba intenţionează să îl dezvolte. 

În baza art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „trecerea unui bun din 

domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în 

domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a 

consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public judeţean”, 

Consiliul Județean Alba a solicitat prin Hotărârea nr.181/2017 transmiterea bunul imobil situat 

administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul nr. 55, județul Alba, înscris în CF 

71699, cu nr. cadastral 71699 şi 71699-C1, compus din teren în suprafaţă de 5850 mp din acte 

(5610 mp măsuraţi) şi din clădire în suprafaţă construită de 1151 mp din domeniul public al 

Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în 

domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba. 

Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș prin  Hotărârea nr. 131/2017 a aprobat 

transmiterea imobilului mai sus identificat din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din 

administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui centru de recuperare si 

reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic. 

În baza art. 20 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „Inventarul bunurilor din 

domeniul public al statului se întocmeşte şi se modifică, după caz, de ministere, de celelalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administraţiei 

publice locale care au în administrare asemenea bunuri.”, se completează Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniul public al Județului Alba cu poziția nr. crt. 220, prin care bunul imobil 

descris mai sus este cuprins în domeniul public al Județului Alba. 

În baza art. 885 alin. 1 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare), care prevede „Sub rezerva unor dispoziţii legale contrare, 

drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părţi, cât şi 



faţă de terţi, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a 

justificat înscrierea” în coroborare cu prevederile art. 888 din același act normativ, care prevede 

„Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii 

judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act emis de 

autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta” asupra terenului și  

construcției menționate mai sus se va întabula  dreptului de proprietate în favoarea domeniului 

public al Județului Alba.  

Având în vedere prevederile art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care prevede „consiliile 

locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de 

interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor 

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

bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în 

condiţiile legii.”, ale art. 861 alin. 3 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare) care prevede „în condiţiile legii, bunurile proprietate 

publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate.”, ale art. 

867 alin. 1 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare) care prevede „Dreptul de administrare  se constituie prin hotărâre a Guvernului, a 

consiliului județean sau, după caz, a consiliului local”, ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

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

potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului 

judeţului, consider oportună şi legală, constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra imobilului menționat  mai sus, 

cu destinația Centru de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite preluarea și 

cuprinderea bunului imobil situat administrativ în Orașul Ocna Mureș în domeniul public al 

Județului Alba precum și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea funcționării Centrului de îngrijire și 

asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș. 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

               Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului teren  

intravilan  identificat prin CF nr. 105514 Alba Iulia și CF nr. 92811 Alba Iulia 

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

 judeţul Alba 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren intravilan identificat prin CF Alba Iulia 105514 și CF Alba 

Iulia 92811 - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, 

judeţul Alba. 

- raportul de specialitate nr. 14472/04 august 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 884/02 august 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14.319/02 august 2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul 

Alba, identificat prin CF Alba Iulia nr. 105514, nr. cad/top. 2070/1/1/2, 2071/1/1/2, 2072/1/1/2, 

în suprafaţă de 712 mp., şi CF Alba Iulia nr. 92811, nr. cad/top. 2070/1/3/2, 2071/1/3/2, 

2072/1/3/2, în suprafaţă de 138 mp., proprietari Cristea Rodica și Cristea Bogdan-Sorin, înscris 

în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A, Aşezare 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 juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

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

Judeţean Alba. 

 

             AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                                         p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                      Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 262 

Alba Iulia, 4 august 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului  

de preemţiune asupra imobilului teren intravilan  identificat prin 

CF nr. 105514 Alba Iulia și CF nr. 92811 Alba Iulia - monument istoric  

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

 

 

 

Prin adresa nr. 884/2 august 2017 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 14319/2 august 2017, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută 

de doamna Cristea Rodica și domnul Cristea Bogdan-Sorin privind exercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului teren intravilan identificat prin CF nr. 105514 Alba Iulia, şi CF nr. 

92811 Alba Iulia - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri nr. 41, 

judeţul Alba. 

 Doamna Cristea Rodica și domnul Cristea Bogdan-Sorin, în calitate de proprietar în cotă 

4/12 asupra imobilului teren intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 

41, judeţul Alba, identificat prin CF Alba Iulia nr. 105514, nr. cad/top. 2070/1/1/2, 2071/1/1/2, 

2072/1/1/2, în suprafaţă de 712 mp., şi CF Alba Iulia nr. 92811, nr. cad/top. 2070/1/3/2, 

2071/1/3/2, 2072/1/3/2, în suprafaţă de 138 mp., înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl 

arheologic de grupa A, Aşezare civilă, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, conform 

documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, îşi exprimă intenţia de 

a vinde imobilul respectiv. 

Prin adresa nr. 884/2 august 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. 262 din 04 august 2017. 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE,                                     

Dumitru FULEA 
 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 14472/ 04.08.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului  

de preemţiune asupra imobilului teren intravilan  identificat prin 

CF nr. 105514 Alba Iulia și CF nr. 92811 Alba Iulia - monument istoric  

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

Doamna Cristea Rodica și domnul Cristea Bogdan-Sorin având domiciliul în Alba Iulia, 

str. S. Severus, nr. 9, bl. TOL6, ap. 1, cod. 58343, jud. Alba în calitate de proprietar asupra 

imobilului 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. 884/2 

august 2017, anunţă intenţia de vânzare a imobilului respectiv.  

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

judeţul Alba, identificat prin CF Alba Iulia nr. 105514, nr. cad/top. 2070/1/1/2, 2071/1/1/2, 

2072/1/1/2, în suprafaţă de 712 mp., şi CF Alba Iulia nr. 92811, nr. cad/top. 2070/1/3/2, 

2071/1/3/2, 2072/1/3/2, în suprafaţă de 138 mp., proprietari Cristea Rodica și Cristea Bogdan-

Sorin, este înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A, Aşezare 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, județul 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 este necesară adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea 

aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 

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

potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, în acest caz ale 

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

completările ulterioare  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 

încheiat între Consiliul Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția 

Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate 

 

 Consiliul Judeţean Alba,  convocat  în şedinţă ordinară în luna august 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 

la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și 

Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul 

Ariilor Naturale Protejate; 

 - raportul de specialitate comun nr. 14651/8 august 2017 al Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism și Direcției juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Ministerului Mediului- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

nr.674/2017 înregistrată la Consiliului Județean Alba sub nr.14.427/3.08.2017;  

 Ținând cont de art.5 din Contractul de administrare nr.04/01.03.2010; 

 Având în vedere prevederile: 

 -art. 91 alin. 5 lit. a pct. 10 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art. 1 alin.4 din Legea nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 

 -art.18 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 

modificările și 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 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 

încheiat între Consiliul Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția 

Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate, potrivit anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba pentru a semna Actul 

Adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010. 

 Art. 3. 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, Direcției 

Juridice și Relații Publice, Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 

 

                         Avizat 

       PREŞEDINTE,                             p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                        Liliana NEGRUȚ   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 263 

Alba Iulia,  8 august 2017 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de 

administrare nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și Ministerul 

Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor 

Naturale Protejate 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr.21/27 ianuarie 2011 a fost aprobat 

Contractul de administrare a sitului de importanță comunitară Frumoasa nr.4/01.03.2010. Acest 

contract s-a încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de autoritate responsabilă 

și Consiliul Județean Alba, în calitate de administrator.  

 Potrivit art. 1 alin.4 din Legea nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, ”de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate se substituie în toate drepturile şi 

obligaţiile ce decurg din contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele privitoare la 

administrarea ariilor natural protejate încheiate de autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului, apelor şi pădurilor”. 

 Astfel, prin adresa nr.674/02.08.2017 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate 

solicită Consiliului Județean Alba acordul cu privire la atribuirea în administrare și a ariilor 

naturale declarate ulterior contractului de administrare încheiat, respectiv arii naturale care 

se află fie suprapuse parțial parcului, fie în vecinătatea imediată a Parcului, după caz, în 

vederea includerii acestora în actul adițional care se va semna cu Agenția Națională pentru 

Arii Naturale Protejate.  

 În baza art. 5 din Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul 

Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și 

Managementul Ariilor Naturale Protejate, pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului 

contract pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre 

părțile contractante.  

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

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

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de președintele consiliului 

județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, precum și în conformitate cu 

prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 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 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la 

Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și 

Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul 

Ariilor Naturale Protejate, înregistrat cu nr.263/8 august 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

    

 

 



 

ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism  

Direcția Juridicǎ şi Relații Publice 

Nr.14651/08.08.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1  

la Contractul de administrare nr. 04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și 

Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul 

Ariilor Naturale Protejate 

 

Preambul 

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

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

Natura peisaje și tradiții pentru oameni‟. 

  Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnat arie naturală 

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

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

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată arie 

naturală protejată conform Hotărârii Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de 

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

România, cu modificările și completările ulterioare. 

 Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

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

calitate de administrator, în baza Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010 încheiat între 

Consiliul Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția 

Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate.  Acest contract de administrare a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.21/2011. Potrivit prevederilor acesui 

contract, Consiliul Judeţean Alba are obligația să administreze aria naturală protejată 

ROSCI0085 Frumoasa pe o perioadă de 10 ani de la data încheierii contractului sus amintit. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, ”de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia 

Naţională pentru Arii Naturale Protejate se substituie în toate drepturile şi obligaţiile ce 

decurg din contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele privitoare la administrarea 

ariilor natural protejate încheiate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 

apelor şi pădurilor”. 

 Astfel, prin adresa nr.674/02.08.2017 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate 

solicită Consiliului Județean Alba acordul cu privire la atribuirea în administrare și a ariilor 

naturale declarate ulterior contractului de administrare încheiat, respectiv arii naturale care 

se află fie suprapuse parțial Parcului, fie în vecinătatea imediată a Parcului, după caz, în 

vederea includerii acestora în actul adițional care se va semna cu Agenția Națională pentru 

Arii Naturale Protejate. 

 Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa se suprapune peste mai multe 

arii naturale protejate cum sunt cele de interes comunitar ROSPA0043 Frumoasa și arii 

protejate de interes național (declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate), acestea toate fiind incluse 

în planul de management şi sunt următoarele: Masa Jidovului, Stânca Grunzii, La Grumaji, şi 

ca rezervaţii naturale: Iezerul Şureanu, pe o suprafaţă de 20 ha, Luncile Prigoanei, pe o 

suprafaţă de 15 ha, Şuvara Saşilor, pe o suprafaţă de 20 ha, Iezerele Cindrelului, cu o suprafaţă 

de 609,6 ha, Parcul Natural Cindrel, cu o suprafaţă de 9.873,00 ha, Jnepenişul Stricatul, cu o 



suprafaţă de 15 ha, Sterpu – Dealul Negru, cu o suprafaţă de 5 ha, Cristeşti, cu o suprafaţă de 3 

ha. 

 Suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa este de 137.256 

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

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

10%, Petrila mai puţin de 1%, Petroșani mai puţin de 1%; Județul Sibiu: Boița 88%, Cisnădie 

52%, Cristian 78%, Gura Râului 54%, Jina 84%, Orlat 29%, Poplaca 30%, Rășinari 42%, Râu 

Sadului 44%, Sadu 19%, Săliște 22%, Tălmaciu 85%, Tilișca 15%; Județul Vâlcea: Brezoi 5%, 

Câineni Mari 6%, Mălaia 4%, Voineasa 48%.  

  Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa se suprapune aproape în 

totalitate peste ROSCI0085 Frumoasa și are o suprafaţă de 130.890 hectare, situl aflându-se pe 

unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 16%, Pianu de Sus 1%, Şugag 72%, 

judeţul Sibiu: Boiţa 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, Gura Râului 55%, Jina 84%, Orlat 

29%,Poplaca 55%, Râu Sadului 44%, Răşinari 42%, Sadu 16%, Sălişte >99%, Tălmaciu 78%, 

Tilişca>99% și județulVâlcea: Brezoi  5%, Câineni Mari 5%, Malaia 4%, Voineasa 48%. 

 Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și 

Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul 

Ariilor Naturale Protejate, poate fi modificat prin act adițional, potrivit art.5 din contract 

”Modificarea contractului” care prevede că ”Pe perioada de valabilitate, prevederile 

prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional, la inițiativa uneia 

dintre părțile semnatare”.  

  Astfel, Actul Adițional nr.1 la Contractul de administrare nr. 04/01.03.2010 pentru situl 

de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa, se va încheia între Agenţia Naţională pentru 

Arii Naturale Protejate, în calitate de autoritate responsabilă și Consiliul Judeţean Alba în 

calitate de administrator şi creează premizele asigurării unei administrări unitare și eficiente a 

ariilor naturale protejate preluate în administrare, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice, reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007. 

 Față de cele prezentate considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

Adițional Nr. 1 la Contractul de administrare nr. 04/01.03.2010 încheiat între Consiliul 

Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și 

Managementul Ariilor Naturale Protejate, 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. 

 

 

  

  p.Arhitect sef,                                                                                             Director executiv,                                                                                          

Victor Tudor Secară                                                                                          Liliana Negruţ                                                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         Anexă 

                                                                             la Proiectul de hotărâre nr.263/08.08.2017 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1  

la Contractul de administrare nr. 04/01.03.2010 

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, prevederilor Ordinului 1052/2014 privind aprobarea 

Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate şi ale art. 5 

din Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010, 

 

Prin prezentul act adițional părţile convin următoarele: 

 

Art. I. – Contractul de administrare nr. 04/01.03.2010 se modifică după cum urmează: 

 

Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 

Părţile contractante 

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), în calitate de autoritate 

responsabilă, cu sediul în Aleea Lacul Morii nr. 151, sectorul 6, municipiul Bucureşti, cod de 

înregistrare fiscală 37423654, reprezentată prin domnul Florian UDREA în calitate de 

Preşedinte,  

şi 

Consiliul Județean Alba, în calitate de administrator,  cu sediul în Alba Iulia,  str. Piața Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentată prin Ion DUMITREL,  în calitate de 

Președinte,  

consimt la încheierea prezentului contract de administrare.” 

După art.1 se introduce un nou articol, respectiv: Art. 2 ,,Baza legală’’ şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 2 Baza legală  

Prezentul contract de administrare este guvernat de prevederile: 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea managementului ariilor naturale protejate; 

 Legii nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 



 Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1052/2014 privind aprobarea 

metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei 

nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

 Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului şi pentru modificarea unor acte normative.” 

. 

Art.2 ,, Obiectul contractului ‘’ se renumerotează și devine art.3., se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

,, Art.3. 

Obiectul contractului 

 

Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea administrării sitului de importanță 

comunitară ROSCI0085 Frumoasa, ROSPA0043 Frumoasa, împreuna cu Rezervațiile naturale: 

2.18.Iezerul Șurianul, 2.46.Luncile Prigoanei, 2.699.Șuvara Sașilor, 2.705.Iezerele Cindrelului, 

 2.707. Cindrel,2.794.Jnepenișul Stricatul, 2.806.Sterpu - Dealul Negru, 2.807.Rezervația 

Cristești, și monumente ale naturii: 2.7.Stânca Grunzii, 2.703.La Grumaji, 2.708.Masa Jidovului.’’ 
Art.3. ,,Obligațiile și drepturile părților’’, se renumerotează și devine art.4, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

,, Art.4. Obligațiile și drepturile părților contractante 

4.1. Obligațiile administratorului ariei naturale protejate  

Consiliul Județean Alba are obligația: 

a) să înființeze structura de administrare cu sau fără personalitate juridică, aflată în 

subordinea sau, după caz, în cadrul acesteia; 

b) să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract de administrare și în 

acord cu planul de acțiune și regulamentul ariei naturale protejate; 

c) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a 

funcționării consiliului științific și a consiliului consultativ de administrare; 

d) să transmită autorității responsabile, la sfârșitul anului calendaristic, bugetul stabilit pentru 

anul următor, în vederea bunei administrări a ariei naturale protejate; 

e) să păstreze destinația oricărei construcții, dotări ori amenajări ce se realizează din fonduri 

publice și se utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către 

structura de administrare; 

f) să doteze personalul cu echipament adecvat activității de teren și cu uniforme specifice 

aprobate conform legislației în vigoare; 

g) să asigure capacitatea tehnică necesară administrării ariilor naturale protejate care fac 

obiectul prezentului contract; 

h) să asigure ocuparea posturilor cu respectarea condițiilor de participare la atribuirea în 

administrare; 

i) să asigure instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminare, instruiri 

și alte forme de perfecționare; 

j) să transmită autorității responsabile raportul anual de activitate, în primul trimestru al 

anului următor, precum și alte rapoarte la cererea autorității responsabile; 

k) să formuleze propuneri privind componența nominală și regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului științific și să le înainteze Academiei Române și autorității 

responsabile, în termen de 3 luni de la încheierea prezentului contract de administrare; 



l) să formuleze propuneri privind componența și regulamentul de organizare și funcționare al 

consiliului consultativ de administrare și să le înainteze autorității responsabile, în termen de 3 

luni de la încheierea prezentului contract de administrare; 

m) să transmită spre aprobare autorității responsabile regulamentul ariei naturale protejate, în 

termen de 9 luni de la încheierea contractului de administrare; 

n) să elaboreze și să transmită spre aprobare autorității responsabile planul de management al 

ariei natural protejate care să includă măsurile de conservare, prin implicarea și consultarea 

factorilor interesați, în termen de 2 ani de la încheierea contractului de administrare, însoțit de 

decizia etapei de încadrare/avizul de mediu obținut în procedura evaluării de mediu pentru 

planuri și programe, emisă/emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului; 

o) să finalizeze planul de management, în conformitate cu termenul-limită menționat în 

contractul de finanțare națională/internațională/europeană; 

p) să aplice, până la elaborarea planului de management, planul de acțiuni prevăzut în dosarul 

de candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în administrare; 

q) să promoveze acțiuni de conștientizare și informare a populației locale și a vizitatorilor cu 

privire la necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural și cu privire la 

rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală; 

r) să asigure monitorizarea speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce 

constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate 

preluată/preluate în administrare; 

s) să realizeze cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele 

de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în 

administrare; 

ș) să înștiințeze autoritatea responsabilă și structurile din teritoriu în termen de 24 de ore 

despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural 

și cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în administrare; 

t) să furnizeze informațiile cerute de autoritățile de mediu în termenele precizate în solicitările 

acestora; 

ț) să actualizeze periodic bazele de date ale autorității responsabile și ale structurilor din 

subordine, în vederea îmbunătățirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul 

ariilor naturale protejate și de raportare la instituțiile naționale și internaționale; 

u) să transmită autorității responsabile lista personalului implicat în administrarea ariei 

naturale protejate, în vederea avizării, și să emită legitimații de administrator pentru 

persoanele avizate de autoritatea responsabilă, conform prevederilor în vigoare; 

v) să solicite avizul autorității responsabile pentru uniforma și însemnele specifice pe care 

dorește să le folosească în cazul în care nu le preia pe cele care sunt stabilite la Oficiul de Stat 

pentru Invenții și Mărci pentru aria naturală protejată care face obiectul contractului; 

w) să facă demersurile legale în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului a imobilizărilor corporale care se procură și/sau se realizează din 

fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte 

naționale/internaționale/europene destinate administrării ariilor natural protejate ce fac 

obiectul prezentului contract, pe perioada derulării acestuia; 

x) să controleze modul de respectare a prevederilor planului de management și a 

regulamentului ariei natural protejate în baza legitimației de administrator emise conform 

prevederilor legale în vigoare; 

y) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri 

europene/naționale/internaționale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea 

planului de management/măsurilor de management al ariilor naturale protejate care fac 

obiectul prezentului contract, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de 

management prevăzut de proiect; 

z) să integreze dacă este cazul planurile de management/măsurile de management elaborate în 

cadrul proiectelor finanțate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac 

obiectul prezentului contract, după care să elaboreze planul de management integrat ce va fi 

înaintat spre aprobare autorității responsabile, conform prevederilor legale în vigoare; 

aa) să emită avize pentru solicitările primite, conform prevederilor legale; 

bb) să transfere, la încetarea prezentului contract de administrare, conform prevederilor legale 

în vigoare, din patrimoniul său în patrimoniul autorității responsabile activele fixe, corporale 

și necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate și/sau realizate 



din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte 

naționale/internaționale/europene, dacă au fost achiziționate în scopul administrării ariei 

naturale protejate pe perioada contractului de administrare, urmând a fi transferate structurii 

de administrare următoare; 

cc) să nu cesioneze obligațiile asumate prin prezentul contract. 

 

4.2. Obligațiile autorității responsabile 

Autoritatea responsabilă are obligația: 

a) să susțină proiectele inițiate de structura de administrare; 

b) să asigure din bugetul propriu, în limita creditelor bugetare aprobate, resursele financiare 

necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, 

resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de management/măsurilor de management 

și/sau a măsurilor de conservare; 

c) să cofinanțeze proiectele cu finanțare națională/internațională/europeană al căror 

beneficiar este structura de administrare, conform legislației în vigoare; 

d) să analizeze și să evalueze rapoartele anuale de activitate întocmite de structura de 

administrare, modul în care se respectă condițiile și clauzele prezentului contract și să 

propună măsuri în consecință; 

e) să modifice, dacă este cazul, cu avizul Academiei Române, regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliilor științifice; 

f) să analizeze problemele raportate de administrator și să întreprindă măsurile necesare 

pentru soluționarea operativă a acestora. 

 

4.3. Drepturile administratorului ariei naturale protejate 

Consiliul Județean Alba are dreptul: 

a) să asigure promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci 

proprii a acesteia și să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii; 

b) să folosească uniforma și însemnele specifice pentru structura de administrare menționate la 

art. 4 pct. 4.1 lit.v), în vederea promovării imaginii și a conturării identității vizuale a 

structurii de administrare; 

c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a 

ariei natural protejate, potrivit legislației specifice în vigoare; 

d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internațional și național; 

e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din rețele sau organizații 

internaționale și naționale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN); 

f) să promoveze în mass-media întâlniri, conferințe și altele asemenea, ariile naturale 

protejate, activitatea proprie și orice eveniment sau problemă care are legătură cu ariile 

naturale protejate; 

g) să solicite sprijinul autorității responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru 

aria naturală protejată; 

h) să solicite și să primească sprijinul autorităților cu atribuții de control din cadrul autorității 

responsabile pentru protecția mediului; 

i) să solicite sprijinul consiliului științific și al consiliului consultativ de administrare în toate 

problemele ce vizează aria naturală protejată, prin realizarea a cel puțin două întâlniri anuale 

cu aceste structuri; 

j) să realizeze și să implementeze proiecte ce vizează aria naturală protejată; 

k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terțe persoane fizice sau juridice în 

scopul bunei administrări a ariei naturale protejate, realizării unor măsuri sau activități 

prevăzute în planul de acțiune, regulamentul sau planul de management al ariei naturale 

protejate; 

l) să implice voluntari în acțiuni ce vizează aria naturală protejată; 

m) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată (prestări de 

servicii, angajare de sezonieri, investiții, ghizi, consultanță etc.). 



 

4.4. Drepturile autorității responsabile 

 

Autoritatea responsabilă are dreptul: 

 

a) să solicite administratorului ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, 

informații/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a 

eventualelor probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și 

situația realizării obligațiilor asumate; 

b) să controleze, ori de câte ori este necesar, inclusiv prin deplasări în teren, modul de 

respectare a obligațiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de 

implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariilor 

naturale protejate și prevederilor actelor normative în vigoare și să aducă la cunoștința 

consiliului științific rezultatele controlului.’’ 

Art.4 ,, Durata contractului’’ se renumerotează și devine art.5, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

,,Art.5 

 Durata contractului 

Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 10 ani.” 

 
Art. 5 ,, Modificarea contractului’’ se renumerotează și devine art.6, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

,, Art. 6 

 Modificarea contractului 

Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părților, 

prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare.’’ 
 

După art. 5 devenit art.6 se introduce un nou articol, respectiv art.7 ”Prelungirea 
contractului’’ și va avea următorul cuprins: 

,, Art.7 

 Prelungirea contractului 

Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional pe o perioadă determinată de maximum 10 

ani, cu acordul părților, în următoarele condiții: 

a) administratorul face dovada capacității tehnice, științifice, financiare, precum și a personalului 

angajat, pentru administrarea eficientă a ariei protejate; 

b) administratorul este evaluat favorabil de către autoritatea responsabilă în baza unui raport 

final al activității desfășurate pe parcursul derulării contractului de administrare; 

c) administratorul prezintă un plan de acțiuni pentru perioada pentru care se solicită prelungirea 

contractului de administrare. 

Administratorul transmite autorității responsabile solicitarea de prelungire a contractului de 

administrare, însoțită de documente care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute la lit. a)-c), cu 

minimum 4 luni înainte de termenul de expirare a acestuia.’’ 

 

Art.6 ,,Încetarea contractului’’ din contract se renumerotează și devine art.8, care se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

,, Art.8 

 Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează în următoarele situații: 

a) de drept, prin ajungerea la termen a contractului; 

b) prin denunțare unilaterală de către admininistrator, în cazul în care, pe durata executării 

contractului, suprafețele ariilor naturale protejate se modifică, iar acesta declară că nu 

dorește administrarea suprafețelor suplimentare; 

c) fără intervenția instanței de judecată, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 

pct. 4.1 lit. a)-d), g),h), j), m), n), r), s), t), w) și aa), după prealabila punere în întârziere a 



administratorului de către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare 

obligația nu a fost îndeplinită/realizată; 

d) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, în cazul în care persoana juridică se află în procedură de faliment; 

e) în cazul în care prin modificarea legislației specifice se va impune o altă modalitate de 

administrare; 

f) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către administratorul ariei 

naturale protejate pentru proiecte/planuri/programe/activități care contravin obiectivelor de 

conservare ale ariei naturale protejate; 

g) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de administrator în aria 

naturală protejată, de către personalul cu atribuții de control; 

h) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, la propunerea structurilor din subordinea autorității responsabile, în 

cazul în care acestea justifică temeinic situațiile sesizate; 

i) de drept, fără intervenția instanței de judecată, după prealabila punere în întârziere a 

administratorului de către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al 

administratorului sau directorul structurii de administrare este condamnat penal, dacă în 

termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare administratorul nu 

își desemnează alt reprezentant/director al structurii de admininistrare; 

j) prin acordul părților, consemnat în scris; 

k) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. e) și ș).’’ 
 

După art. 8 se introduce un nou articol, respectiv art.9,, Forța majoră’’ și va avea următorul 
cuprins: 

,, Art.9 

 Forța majoră 

9.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, pe toată 

perioada în care aceasta acționează. 

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 zile 

de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă, însoțită de actele 

doveditoare. 

9.3. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.’’ 
 

După art. 9 se introduce un nou articol, respectiv art.10 ,, Litigii’’ și va avea următorul 
cuprins: 

,,Art.10 Litigii 

Orice litigiu apărut în exercitarea contractului se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, 
litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești în a căror rază teritorială își are sediul 
autoritatea responsabilă.’’ 

Art. II – Dispoziţii finale. 

1.Cu excepția modificărilor și completărilor aduse prin prezentul act adițional, celelalte clauze ale 

Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010 rămân valabile, neschimbate. 

2.Prezentul act adiţional intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi şi 

înregistrarea la sediul autorităţii responsabile. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi................................ în 2 (două) exemplare 

originale, având aceeaşi valoare juridică, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 

Părţi semnatare: 



Din partea autorităţii responsabile, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate 

(ANANP) 

Preşedinte 

Florian UDREA 

 
                                                                                    Din partea Consiliului Județean Alba, 

                                                                                                Președinte  

                                                                                              Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

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

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 14693 din 8 august 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 12089 din 3 august 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14648 din 8 august 2017; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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 competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

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

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

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

Art. 3. Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152 din 

24 mai 2017, îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

PREŞEDINTE,                          
Ion DUMITREL                          AVIZAT,  

                                                                                   p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Director executiv 

                                                                          Liliana NEGRUȚ 

Înregistrat cu nr. 264 

Alba Iulia, 8 august 2017 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

  

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152 din 24 mai 2017 s-au aprobat 

Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 12089 din 3 august 2017 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 14648 din 8 august 2017 solicită modificarea 

Organigramei şi a Statului de funcții, în sensul transformării unor posturi şi/sau mutării acestora 

în structurile deficitare. 

Potrivit prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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. 264 din 8 august 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Ion Dumitrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 14693/ 8.08.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

            În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

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

judeţean aprobă prin hotărâre organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, ale societăţilor comerciale şi 

ale regiilor autonome de interes judeţean.  

 Prin adresa nr. 12089 din 3 august 2017 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită 

pentru asigurarea unui serviciu de asistenţă medicală corespunzător, modificarea statului de 

funcţii, prin transformarea şi/sau mutarea unor posturi, după cu urmează: 

 

Secţia medicină internă: - Transformare un post vacant de registrator medical principal 

în registrator medical debutant  

Secţia gastroenterologie: - Transformare un post vacant de asistent medical principal în 

de asistent medical  

Secția cardiologie: - Transformare un post vacant de infirmier debutant în îngrijitoare de 

curățenie 

Secția oncologie medicală: - Transformare un post vacant de asistent medical în 

îngrijitoare de curățenie  

Secția chirurgie generală: - Transformare un post de medic rezident anul I în medic 

rezident anul II cu specialitatea chirurgie toracica  

Secția chirurgie generală compartiment neurochirurgie: - Transformare un post 

vacant de asistent medical în îngrijitoare de curățenie si mutare la secția chirurgie generală  

Compartiment urologie: - Transformare un post vacant de infirmier în infirmier 

debutant și transformare un post vacant de brancardier în infirmier debutant  

Secția obstetrică ginecologie: Transformare un post vacant de asistent medical in 

asistent medical principal 

Secția pediatrie - compartiment terapie acuta: Transformare un post vacant de medic 

specialist în medic primar 

Compartiment oftalmologie: - Transformare un post de asistent medical principal 

coordonator în post de asistent medical coordonator;  

Secția neurologie: - Transformare un post vacant de registrator medical principal în 

registrator medical debutant 

Secția neurologie - compartiment terapie acuta: - Transformare un post vacant de 

infirmier în infirmier debutant și mutare două posturi de asistent medical principal la 

compartiment cronici  

Compartiment dermatovenerologie: - Mutare un post vacant de îngrijitoare de 

curățenie la compartimentul nefrologie 

Secția psihiatrie acuți: - Transformare un post vacant de infirmier în infirmier debutant 

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie: - Transformare un post vacant de 

asistent medical principal cu S în maseur și mutare la compartimentul recuperare neurologică și 

transformare un post vacant de asistent medical principal în asistent medical debutant și mutare 

la UPU 



Compartiment recuperare neurologică:- Transformare două posturi vacante de 

infirmier în infirmier debutant 

Stația de hemodializă: - Transformare un post vacant de registrator medical debutant în  

registrator medical principal 

Unitatea de primiri urgențe: - Transformare 2 posturi vacante de medic în  medic 

specialist; transformare un post vacant de medic specialitatea generalist cu competenta în UPU în 

medic specialist specialitatea urgență; transformare un post vacant de brancardier în asistent 

medical debutant; transformare 2 posturi vacante de infirmier în asistent medical principal 

Bloc operator: - Transformare un post de asistent medical principal cu S în asistent 

medical principal cu SSD; transformare un post vacant de asistent medical în asistent medical 

principal; transformare un post vacant de asistent medical debutant în infirmier debutant 

Farmacie spital: - Transformare un post vacant de farmacist rezident anul III în medic 

rezident anul IV specialitatea boli infecțioase si mutat la secția boli infecțioase 

Laborator analize medicale: - Transformare un post vacant de asistent medical principal 

asistent medical 

Laborator radiologie și imagistică medicală: - Transformare un post vacant de asistent 

medical specialitatea asistent medical generalist în  0,5 post asistent medical principal 

specialitatea radiologie si imagistica medicala , respectiv 0,5 post asistent medical specialitatea 

radiologie si imagistica medicala si mutate la aparat RMN 

Serviciul  județean de medicină legală: - Transformare un post vacant de asistent 

medical principal ML în asistent medical debutant ML  

Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei spitalicești: - Transformare un 

post vacant de îngrijitoare în muncitor necalificat  

Cabinet medicina muncii: - Transformare un post de asistent medical principal în 0.5 

post asistent medical principal și 0.5 post asistent medical debutant 

Cabinet boli infecțioase: - Transformare un post vacant de asistent medical principal in 

medic rezident anul IV specialitatea boli infecțioase si mutat la secția boli infecțioase 

CSM Copii: - Transformare un post vacant de instructor ergoterapeut în asistent medical 

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinetele: 

psihiatrie - transformare un post vacant de asistent medical debutant în asistent medical 

principal 

fișier - transformare un post vacant de registrator medical principal în registrator medical 

debutant 

Centrul de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș - spitalizare de zi: - Mutare un post 

vacant de îngrijitoare de curățenie la secția ortopedie și traumatologie; transformare un post 

vacant de îngrijitoare de curățenie în infirmier debutant și mutare la bloc operator 

Birou informatica și statistica: - Transformare un post vacant de analist ajutor IA în 

post de casier 

Serviciul achiziții publice, aprovizionare si transport - conducători auto: - 

Transformare un post de muncitor II în post de muncitor III  

 

           Faţă de cele ce preced, propun aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 

 

 

 



ANEXA nr. 1  la proiectul de

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA                 hotarare al Consiliului Judetean Alba

nr.  264 / 8 august  2017

A. STRUCTURI MEDICALE B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL
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11

11 PREŞEDINTE, AVIZAT

ION DUMITREL p. SECRETARUL JUDETULUI ALBA

DIRECTOR EXECUTIV

LILIANA NEGRUȚ

Cabinet  pediatrie

COMITETUL DIRECTOR

POSTURI IN STRUCTURA MEDICALA

Cab. Recuperare fizica si balneologie

Sala de gimnastica

Comp. HIV/SIDA

Ingrijitoare curatenie

Comp. cronici

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Comp. terapie acuta

Cabinet obst.ginecologie

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

L.endoscopie bronsica

Spitalizare de zi

Cabinet med.interna

Cab.chir.plastica si microchir. 

Reconstructiva

Cab. Chirurgie maxilo faciala

Cab pneumologie

Cab. Hematologie

Comp. Confe, reparare si intretinere inventar moale

4

1316

TOTAL POSTURI

MagazieConducatorii auto

Serv. tehnic administrativ si PSM

1,430

Serviciul resurse umaneComp. ingrijiri paliative

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Dietetica

Bloc alimentar

POSTURI IN STRUCTURA FUNCTIONALA 110

Serv.finan.-contab. 

Spalatorie

Comp. terapie intensiva

Comp. pneumologie

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Cab. planificare familialaComp. urologie

Sectia obstetica ginecologie

Sectia gastroenterologie Comp. endocrinologie

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Comp. nefrologie

Sectia medicina interne Comp. reumatologie

Farmacie spitalCab. cardiologie

DIRECTOR FIN. CONTABIL

Laborator bacteriologie 

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI

L. analize medicale

Comp. terapie acuta

Cab. medicina muncii

Bloc operator

Cab. boli infectioase

SECTII SI COMPARTIMENTE

Comp. prematuri

Sectia cardiologie

Comp. terapie intensiva

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Urologie

Comp. dermato-venerice

Sectia neonatologie

Sectia ORL

Sectia oncologie medicala

Comp.hematologie

Sectia chirurgie generala

Sectia pediatrie

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia neurologie

Cabinet med. dentara de urgenta

Sectia psihiatrie acuti

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

Sectia recuperare medicala fizica si balneo Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Comp. recuperare neurologica

Cab. Psihiatrie

Cab. ORL

Cab. Medicina sportiva

Cab. Neuropsihiatrie

Cab. Ginecologie

Statie hemodializa

Comp. oftalmologie

Sectia ATI

Unitatea de primire urgente

Laborator radiologie si imagistica medicala

Cab. Dermato-venerologice

Cab. Chirurgie generala

Cab. Psihiatrie

Cab. Neurologie

Cab. Pediatrie

AMBULATORIUL INTEGRAT AL 

SPITALULUI 
ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Cab. Gastoenterologie

Cab. Reumatologie

Comp. histopatologie

Muncitorii indirect productivi

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

Cabinet interne

Laborator hematologie

Statistică

Cab. Geriatrie si gerontologie

Cab. Alergologie si imunitate clinica

Fisier dispensar policlinica

Cab. Neurochirurgie

Comp. chirurgie plastica microchirurgie 

reconstrutiva

Cab. Endocrinologie

Spitalizare de zi

Sectia boli infectioase

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MANAGER

L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

L. biochimie

Serviciul de anatomie patologica

Comp. rel. cu publicul și consiliere

Sterilizare

Comp. citologie

Muncitorii spatii verzi

Centrala telefonica

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Comp. religios

Comp. auditCab. Ortopedie-traumatologie

Cab. Oftalmologie Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.)

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)

Comp. juridic

Birou informatica și statistică med

Dietetica si bloc alimentar

Garderoba

Centrul de sanatate  multifunct. Ocna Mures

CSM copii

L. radiologie si imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitate

Comp. prosectura

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

Serviciul judetean de medicina legala

Cab. oncologie medicala

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Dispensar TBC

UTS

Punct recoltare

Comp. de internari- informatii

Managementul calitatii serviciilor medicale

CSM adulti cu stationare de zi

L. explorari functionale

Cab. Nefrologie



CONSILIUL JUDETEAN ALBA Anexa nr. 2 la proiectul de  Hotărâre

al  Consiliului Judetean Alba 

nr. 264/8 august 2017

NR.POST DENUMIRE FUNCTIE/GRAD NIVEL STUDII CATEGORIE SPECIALITATE NR POSTURI

1 MANAGER GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

2 DIRECTOR MEDICAL GRADUL II S COMITET DIRECTOR 1

3 DIRECTOR FIN. CONTABIL GRADUL II S COMITET DIRECTOR ECONOMIST 1

4 DIRECTOR INGRIJIRI GRADUL II S COMITET DIRECTOR ASISTENT MEDICAL 1

SECTIA MEDICINA INTERNE        32 PATURI                                                

5 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

11 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA INTERNA 6

12 MEDIC REZIDENT AN IV S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

13 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

17 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

29 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 12

30 REGISTRATOR MED. DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

35 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

38 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 34

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT REUMATOLOGIE          6 PATURI

39 MEDIC PRIMAR S MEDICI REUMATOLOGIE 1

40 MEDIC S MEDICI REUMATOLOGIE 1

41 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SECTIA MEDICINA INTERNĂ - COMPARIMENT PNEUMOLOGIE            6 PATURI

42 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

43 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOLOGIE 1

45 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

46 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

47 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 6

SECTIA MEDICINA INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE         5 PATURI

48 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

49 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

50 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI ENDOCRINOLOGIE 1

51 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 4

SECTIA GASTROENTEROLOGIE                                                            25 PATURI

52 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  1

54 MEDIC PRIMAR S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  2

55 MEDIC PRIMAR S MEDICI ENDOSCOPIE 1

58 MEDIC SPECIALIST S MEDICI GASTROENTEROLOGIE  3

59 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

60 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

69 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

72 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

73 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

74 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

78 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

79 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

81 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 30

COMPARTIMENT NEFROLOGIE                                                               13 PATURI   

82 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI NEFROLOGIE 1

83 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEFROLOGIE 1

84 ASISTENT MED. PRINCIPAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

85 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

87 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

88 ASISTENT MEDICAL COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

90 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

       STAT DE FUNCȚII 
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91 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

95 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

98 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 17

SECTIA CARDIOLOGIE                                                                              40 PATURI

99 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CARDIOLOGIE  1

101 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

106 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CARDIOLOGIE  5

108 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROF. CFM 2

109 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

123 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 14

124 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

125 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

126 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

129 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

130 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

135 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 5

Nr. total posturi 37

SECTIA  CARDIOLOGIE - COMP. TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI    10 PATURI

137 MEDIC PRIMAR S MEDICI CARDIOLOGIE  2

138 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

145 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

146 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

147 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

150 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

151 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA                                                      25 PATURI

152 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

155 MEDIC PRIMAR S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 3

156 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI ONCOLOGIE MEDICALA 1

157 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

159 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

160 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

170 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 10

173 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

176 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

178 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 2

183 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

185 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

189 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 38
SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE      6 PATURI

190 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA DE FAM. COMP. PALEATIE1

191 PSIHOLOG PRACTICANT S ALT PERSONAL SANITAR PSIHOLOG 1

192 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

193 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

196 ASISTENT MED. PRINCIPAL S ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED GENERALIST 3

200 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

205 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

Nr. total posturi 16

206 MEDIC SPECIALIST S MEDICI HEMATOLOGIE 1

208 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

209 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

211 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 6

COMP DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE               17 PATURI

212 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

213 MEDIC PRIMAR S MEDICI DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE1

214 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

215 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

219 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

220 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

222 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

223 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

225 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 14

COMP HEMATOLOGIE                                                         5 PATURI
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SECTIA CHIRURGIE GENERALA                                                        40 PATURI

226 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

232 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 6

233 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE GENERALA 1

234 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI CHIRURGIE TORACICA 1

235 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

238 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

239 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

254 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 15

256 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

257 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

264 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

265 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

268 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 43

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP NEUROCHIRURGIE                     8 PATURI

269 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROCHIRURGIE 1

271 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROCHIRURGIE 2

274 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 3

276 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

279 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

280 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

281 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 13

SECTIA CHIRURGIE GENERALA - COMP CHIRURGIR PLASTICA         

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA                                                      7 PATURI

282 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE PLASTICA 1

283 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

284 MEDIC SPECIALIST S MEDICI CHIRURGIE VASCULARĂ 1

285 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT UROLOGIE                                                                                 20 PATURI

286 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI UROLOGIE 1

287 MEDIC PRIMAR S MEDICI UROLOGIE 1

288 MEDIC REZIDENT ANUL V S MEDICI UROLOGIE 1

289 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

290 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

294 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

296 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

297 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

298 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

300 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

302 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 17

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE                                                        62 PATURI

303 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

310 MEDIC PRIMAR S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 7

312 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

313 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

315 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

335 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 20

340 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 5

342 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

344 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

353 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 9

361 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 8

Nr. total posturi 59

SECTIA NEONATOLOGIE                                                                 15 PATURI

362 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

363 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

364 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

368 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 4

369 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

370 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

371 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

373 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 12

SECTIA NEONATOLOGIE- COMP. TERAPIE INTENSIVA                      5 PATURI

SECTIA CHIRURGIE GENERALA- COMP CHIRURGIE VASCULARA- 5 PATURI

Pagina 3



374 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1

375 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

381 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 6

383 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

387 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

Nr. total posturi 14

SECTIA NEONATOLOGIE - COMP. PREMATURI                              10 PATURI

388 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEONATOLOGIE 1
389 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEONATOLOGIE 1

390 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI NEONATOLOGIE 1

391 MEDIC REZIDENT ANUL I S MEDICI NEONATOLOGIE 1

394 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

396 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

398 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 11

SECTIA PEDIATRIE                                                                         42 PATURI

399 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PEDIATRIE 1

401 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 2

405 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

406 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 1

408 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PEDIATRIE 2

418 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 10

420 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 2

421 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1

422 INSTRUCTOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL 1

423 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

424 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

429 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

431 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

433 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 35

SECTIA PEDIATRIE  -COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA                   5 PATURI  

434 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

437 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 3

438 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

440 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 7

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

441 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

444 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 3

448 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 4

449 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 1

450 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

461 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 11

464 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

465 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

466 GIPSAR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 1

469 GIPSAR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR 3

474 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5

476 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

480 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 40

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE                                                15 PATURI

481 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

483 MEDIC PRIMAR S MEDICI OFTALMOLOGIE 2

484 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OFTALMOLOGIE 1

485 ASISTENT MED. COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

489 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

490 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

491 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

493 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

496 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 16

SECTIA  ORL                                                                   20 PATURI

497 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI ORL 1

500 MEDIC PRIMAR S MEDICI ORL 3

501 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ORL 1

502 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

507 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

508 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

509 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

513 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

35 PATURI
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514 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

516 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 20

SECTIA ORL  - COMP.CHIRURGIE MAXILO-FACIALA   5 PATURI

517 MEDIC PRIMAR S MEDICI CHIRURGIE MAXILO-FACIALA  1

518 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

519 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 3

SECTIA ATI                                                                                   28 PATURI

520 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI ATI 1

526 MEDIC PRIMAR S MEDICI ATI 6

529 MEDIC SPECIALIST S MEDICI ATI 3

530 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI ATI 1

531 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

538 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 7

539 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

581 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 42

582 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

583 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

584 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 0.5

584 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 0.5

585 TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPALPL PERSONAL SANITAR MEDIU TEHNICIAN SANITAR UTILAJE MED. PRINCIPAL1

586 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

597 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 11

601 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 82

SECTIA NEUROLOGIE                                                                           63 PATURI

602 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI NEUROLOGIE 1

607 MEDIC PRIMAR S MEDICI NEUROLOGIE 5

609 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 2

610 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

634 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 24

635 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

636 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

637 REGISTRATOR MED. DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

653 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 16

656 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 3

662 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 6

Nr. total posturi 61

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE  ACUTA                    5 PATURI

663 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

665 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

Nr. total posturi 3

SECTIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI                    5 PATURI

666 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEUROLOGIE 1

668 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

669 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 4

SECTIA   BOLI INFECTIOASE                                                               42 PATURI

670 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

672 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 2

673 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

674 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

675 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

676 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

677 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

684 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

689 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 5

691 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

692 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

696 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

697 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

703 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 6

Nr. total posturi 34

SECTIA BOLI INFECTIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA                          4 PATURI

704 MEDIC PRIMAR S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

705 MEDIC REZIDENT ANUL IV S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

707 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

709 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
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710 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

711 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

Nr. total posturi 8

COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE                                       8 PATURI

712 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 1

714 MEDIC SPECIALIST S MEDICI DERMATO-VENEROLOGICE 2

715 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

719 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

720 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

722 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

723 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 12

SECTIA  PSIHIATRIE ACUTI                                                                  50 PATURI

724 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI PSIHIATRIE 1

730 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 6

732 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

733 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

738 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 5

751 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 13

752 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

753 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

754 INSTRUCTOR ERGOTERAP M PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR ERGOTERAP 1

765 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 11

767 INFIRMIERA DEBUTANT M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

769 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

773 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 50

SECTIA  RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO                     25 PATURI

774 MEDIC SEF SECTIE GRAD I S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

776 MEDIC PRIMAR S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 2

777 PROF. CFM PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

778 ASISTENT MEDICAL SEF S PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

780 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

786 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 6

787 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

788 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

792 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 4

794 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 21

SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE - COMP RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE      7 PATURI

795 MEDIC SPECIALIST S MEDICI

RECUPERARE MEDICINA 

FIZICA SI BALNEO 1

796 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT  RECUPERARE NEUROLOGICA                                 15 PATURI

797 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

798 MEDIC PRIMAR S MEDICI RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEO1

799 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR KINETOTERAPEUT 1

800 PROFESOR CFM S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PROFESOR CFM 1

802 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 2

803 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

809 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 6

810 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

811 MASEUR PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR 1

814 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 3

816 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 2

819 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

Nr. total posturi 23

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIES)                     22 PATURI

820 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE 1

821 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

822 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

826 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

828 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

833 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 5
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835 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

837 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 2

838 MUNCITOR IV G MUNCITORI MUNCITOR BUCATAR 1

Nr. total posturi 19

STATIE HEMODIALIZA                                                               4 APARATE

839 MEDIC SPECIALIST S MEDICI NEFROLOGIE 1

840 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

842 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

844 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

845 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

846 REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

847 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

849 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 2

Nr. total posturi 11

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE                                                           5 PATURI

850 MEDIC SEF SECTIE GRAD II S MEDICI URGENTA 1

860 MEDIC PRIMAR S MEDICI URGENTA 10

861 MEDIC PRIMAR S MEDICI PEDIATRIE 1

870 MEDIC SPECIALIST S MEDICI URGENTA 9

871 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA IN UPU1

875 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 4

876 MEDIC REZIDENT AN III S MEDICI URGENTA 1

877 MEDIC REZIDENT AN II S MEDICI URGENTA 1

878 MEDIC S MEDICI URGENTA 1

879 MEDIC S MEDICI GENERALIST CU COMPETENTA IN UPU1

880 ASISTENT MEDICAL SEF S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

885 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 5

889 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

916 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 27

925 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 9

929 ASISTENT MEDICAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 4

933 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 4

934 ANALIST PROGRAM IA S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ANALIST PROGRAM 0.5

934 INGINER DE SISTEM I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR INGINER DE SISTEM 0.5

935 SECRETAR DACTILOGRAF I A M PERSONAL SANITAR MEDIU SECRETAR DACTILOGRAF 1

938 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

941 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 3

956 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 15

970 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 14

971 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

981 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 10

Nr. total posturi 132

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE - CABINET MED. DENTARA DE URGENTA   

984 MEDIC SPECIALIST S MEDICI STOMATOLOG 3

985 MEDIC S MEDICI STOMATOLOG 1

986 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 5

SPITALIZARE DE ZI                                                                          25 PATURI

987 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

991 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 4

992 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 6

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 

     CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

993 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET CARDIOLOGIE

995 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

     CABINET GASTROENTEROLOGIE

996 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

998 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2
     CABINET  REUMATOLOGIE

999 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET  NEFROLOGIE

1000 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ENDOCRINOLOGIE

1001 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET    PEDIATRIE

1002 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE 1
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   CABINET  CHIRURGIE GENERALA

1003 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1004 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1005 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   NEUROCHIRURGIE

1006 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET NEUROLOGIE

1007 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   DERMATO - VENEROLOGICE

1009 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

    CABINET PSIHIATRIE

1010 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   UROLOGIE

1011 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET   ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

1012 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1013 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  OFTALMOLOGIE

1014 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET  ORL

1015 ASISTENT MEDICAL SSD

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET    OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

1016 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET PSIHIATRIE

1017 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1018 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1019 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET NEUROPSIHIATRIE

1020 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

COMPARTIMENT ERGOTERAPIE

1021 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

   CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICA SI BALNEOLOGIE

1023 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1024 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

   SALA DE GIMNASTICA

1025 PROFESOR PRINCIPAL CFM PL PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM 1

   CABINET MEDICINA SPORTIVA

1026 MEDIC SPECIALIST   S MEDICI MEDICINA SPORTIVA 1

1027 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

    CABINET GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

1028 MEDIC PRIMAR S MEDICI GERIATRIE SI GERONTOLOGIE 1

1029 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  CABINET DE ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA

1030 MEDIC PRIMAR S MEDICI ALERGOLOGIE SI IMUNITATE CLINICA1

1031 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET PNEUMOLOGIE

1032 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

CABINET HEMATOLOGIE

1033 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

PUNCT DE RECOLTARE

1034 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

  FISIER DISPENSAR POLICLINICA

1035 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1036 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1037 REGISTRATOR MED. DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1038 STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

STATISTICA

1039 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1041 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

   INGRIJITOARE CURATENIE

1045 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 4

Nr. total posturi 53

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

BLOC OPERATOR

CABINET CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
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1046 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1053 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 7

1055 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR OBSTETRICA GINECOLOGIE 2

1056 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1057 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1071 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 14

1075 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OBSTETICA GINECOLOGIE 4

1078 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1085 INFIRMIERA G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 7

1091 INFIRMIERA DEBUTANT G PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 6

1092 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

1100 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 8

Nr. total posturi 55

UTS

1101 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDIC 1

1102 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 2

STERILIZARE

1103 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 1

1112 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT APARATURA MEDICALA 9

1113 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1114 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 12

FARMACIE SPITAL

1115 FARMACIST SEF SECTIE GRADUL II S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1116 FARMACIST PRIMAR COORDONATOR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1117 FARMACIST PRIMAR S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1118 FARMACIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIE 1

1130 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 12

1131 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1132 OPERATOR DATE I M PERSONAL SANITAR MEDIU OPERATOR DATE II 1

1133 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 19

LABORATOR BACTERIOLOGIE

1134 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI LABORATOR 1

1135 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1136 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1138 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2

1139 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 6

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

1141 MEDIC PRIMAR S MEDICI LABORATOR 2

1142 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1146 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 4

1147 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1148 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 9

LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE SI PLANIFICARE FAMILIARA

1149 MEDIC SPECIALIST S MEDICI LABORATOR 1

1150 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1151 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1152 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1153 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 5

LABORATOR BIOCHIMIE

1154 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1157 CHIMIST PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 3

1158 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1160 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 2
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Nr. total posturi 7

LABORATOR HEMATOLOGIE

1161 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1162 CHIMIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR LABORATOR 1

1165 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 3

1166 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR 1

1167 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

1168 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 8

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

1169 MEDIC SEF LABORATOR GRAD II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1171 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1173 MEDIC SPECIALIST S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1174 ASISTENT MEDICAL SEF PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1181 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA7

1182 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1183 STATISTICIAN MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

1184 REGISTRATOR MEDICAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 16

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

COMPUTER TOMOGRAF- SPITAL SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1186 MEDIC PRIMAR S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA2

1187 MEDIC REZIDENT ANUL II S MEDICI RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

1192 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA5

1193 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA1

Nr. total posturi 9

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 

RMN SPITAL  SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1195 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA 

MEDICALA 1.5

1195 ASISTENT MED. PL PERSONAL SANITAR MEDIU

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA 

MEDICALA 0.5

Nr. total posturi 2

LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE

1196 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 1

1198 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

Nr. total posturi 2

1199 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1200 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1201 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

1202 MEDIC SEF SERV. M.L. GRADUL I S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1203 MEDIC PRIMAR S MEDICI  MEDICINA LEGALA 1

1205 MEDIC SPECIALIST S MEDICI  MEDICINA LEGALA 2

1206 FARMACIST PRIMAR M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR FARMACIST  M.L. 1

1207 CHIMIST PRNCIPAL M.L. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR CHIMIST  M.L. 1

1210 ASISTENT MED. PRIN. M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 3

1211 ASISTENT MEDICAL M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1212 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT M.L. PL PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1213 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU  MEDICINA LEGALA 1

1214 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

1215 BRANCARDIER G PERSONAL AUXILIAR SANITARBRANCARDIER 1

Nr. total posturi 14

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT CITOLOGIE

1216 BIOLOG SPECIALIST A.P. S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1217 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1218 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 3

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

1219 ASISTENT MED. PRIN. A.P. COORDONATOR PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1220 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

1221 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE 1

1222 ASISTENT MEDICAL DEB.A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST             1

1223 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 5

 LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ

 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ SI TERAPEUTICĂ
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SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA - PROSECTURA

1224 MEDIC SEF SERV. A.P. GRADUL I S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 1

1226 MEDIC PRIMAR A.P. S MEDICI ANATOMIE PATOLOGICA 2

1228 ASISTENT MED. PRIN. A.P. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 2

1229 AUTOPSIER DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU ANATOMIE PATOLOGICA 1

Nr. total posturi 6

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

1230 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA DE FAMILIE COMP. PLANIF. MED.1

1231 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE 1

1232 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

CABINET MEDICINA MUNCII

1233 MEDIC PRIMAR S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1234 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA MUNCII 1

1235 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 0.5

1235 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 0.5

Nr. total posturi 3

 CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

1238 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1239 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL 1

CABINET BOLI INFECTIOASE 

1240 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

1241 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (EDUCATIE SPECIFICA)

1242 STATISCIAN MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL 1

 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)

1243 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 8

CSM ADULTI CU STATIONARE DE ZI -  35 LOCURI

1244 MEDIC PRIMAR COORDONATOR S MEDICI PSIHIATRIE 1

1245 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PSIHIATRIE 1

1246 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE 1

1247 PSIHOLOG S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 1

1248 ASISTENT SOCIAL DEBUTANT S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1249 ASISTENT MED. DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1250 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1251 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 8

CSM COPII

1252 MEDIC SEF CSM GRADUL I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1254 MEDIC PRIMAR S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 2

1255 MEDIC REZIDENT AN I S MEDICI PSIHIATRIE PEDIATRICA 1

1257 PSIHOLOG SPECIALIST S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PSIHOLOG 2

1258 ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASISTENT SOCIAL 1

1259 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1261 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 2

1262 ASISTENT MED. PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1263 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1264 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 13

DISPENSAR   TBC

1265

MEDIC SEF DISPENSAR TBC 

GRADUL I S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 1

1267 MEDIC PRIMAR S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1269 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PNEUMOFIZIOLOGIE 2

1270 BIOLOG PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR BIOLOG 1

1271 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORS

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 1

1278 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 7

1279 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1280 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT APARATURA 

MEDICALA 1

1281 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

1282 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

Nr. total posturi 18

CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ

SPITALIZARE DE ZI
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1283 MEDIC SPECIALIST S MEDICI MEDICINA INTERNA 1

1284 MEDIC SPECIALIST S MEDICI PEDIATRIE 1

1285 MEDIC SPECIALIST S MEDICI OBSTETRICA GINECOLOGIE 1

1288 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 3

1289 INFIRMIERA M PERSONAL AUXILIAR SANITARINFIRMIERA 1

1290 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 1

1291 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1292 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1293 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

Nr. total posturi 11

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1294 SEF SERVICIU GRADUL II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST/INGINER 1

1295 MEDIC S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1295 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 0.5

1296 ASISTENT MED. PRINCIPAL S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR ASIST MED GENERALIST 0.5

1297 CONSILIER JURIDIC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1298 CONSILIER JURIDIC II S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORCONSILIER JURIDIC 1

1300 INSPECTOR DE SPEC I S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORJURIST/ECONOMIST 2

1301 ECONOMIST IA S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORECONOMIST 1

1302 ANALIST AJ. I A M PERSONAL MEDIU ANALIST AJUTOR 1

Nr. total posturi 9

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE

1303 MEDIC SEF SERV. GRADUL I S MEDICI EPIDEMIOLOGIE 1

1304 MEDIC SPECIALIST S MEDICI BOLI INFECTIOASE 1

1305 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENA 1

1306 ASISTENT MEDICAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1307 ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1310 AGENT D.D.D. G

PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR AGENT D.D.D. 3

1313 INGRIJITOARE G PERSONAL AUXILIAR SANITARINGRIJITOARE 3

1315 MUNCITOR NECALIFICAT G MUNCITORI MUNCITOR NECALIFICAT 2

Nr. total posturi 13

COMPARTIMENT DE INTERNARII - INFORMATII

1317 REGISTRATOR MED. PRINCIPAL M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 2

1318 REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT M PERSONAL SANITAR MEDIU REGISTRATOR MEDICAL 1

Nr. total posturi 3

1319 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

1324 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 5

1325 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

1326 CONTABIL IA M TESA CONTABIL 1

Nr. total posturi 8

BIROU INFORMATICA ȘI STATISTICĂ

1327 SEF BIROU GRADUL II S TESA ANALIST PROGRAMATOR 1

1328 INGINER DE SISTEM I S TESA INGINER DE SISTEM 1

1330 ANALIST DEBUTANT S TESA ANALIST 2

1331 CASIER M TESA CASIER 1

Nr. total posturi 5

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  APROVIZIONARE SI TRANSPORT

1332 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA INGINER/ECONOMIST 1

1337 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 5

1340 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S TESA ECONOMIST/INGINER/JURIST 3

Nr. total posturi 9

MAGAZIE

1341 ȘEF DEPOZIT I M TESA ȘEF DEPOZIT I 1

1342 MAGAZIONER M TESA MAGAZIONER 1

1343 MUNCITOR IV M MUNCITORI ACHIZITOR 1

1345 MANIPULANT BUNURI M MUNCITORI MANIPULANT BUNURI 2

Nr. total posturi 5

CONDUCATORI AUTO

1349 MUNCITOR II MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 4

1350 MUNCITOR III MUNCITORI CONDUCATORI AUTO 1

Nr. total posturi 5

1351 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA ECONOMIST 1

RESURSE UMANE

CABINETE MEDICALE

SERVICIUL RESURSE UMANE SI RELATII CU PUBLICUL

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

CABINET PEDIATRIE

CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE 
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1354 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 3

1356 INSPECTOR DE SPEC I S TESA ECONOMIST 2

RELATII  CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

1357 SOCIOLOG S ALT PERSONAL SANITAR SUPERIORSOCIOLOG 1

1358 ECONOMIST IA S TESA ECONOMIST 1

1359 ECONOMIST I S TESA ECONOMIST 1

Nr. total posturi 9

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1360 SEF SERVICIU GRADUL II S TESA JURIST/ECONOMIST/INGINER 1

TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

1362 INGINER IA S TESA INGINER 2
1363 ECONOMIST I A S TESA ECONOMIST 1

1364 ARHIVAR M TESA ARHIVAR 1

MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI                     

1365 SEF FORMATIE MUNCITORI M MUNCITORI ELECTRICIAN/INSTALATOR/MECANIC/FOCHIST1

1370 MUNCITOR I G MUNCITORI ELECTRICIAN 5

1373 MUNCITOR I G MUNCITORI INSTALATOR 3

1375 MUNCITOR I G MUNCITORI MECANIC 2

1381 MUNCITOR I G MUNCITORI FOCHIST 6

1382 MUNCITOR II G MUNCITORI FOCHIST 1

1383 MUNCITOR I G MUNCITORI ZUGRAV 1

1384 MUNCITOR I G MUNCITORI TAMPLAR 1

CENTRALA TELEFONICA

1385 MUNCITOR III G MUNCITORI TELEFONISTA 1

MUNCITOR SPATII VERZI MUNCITORI

1387 MUNCITOR SP.VERZI G MUNCITORI 2

ACTIVITATE DE INTRETINERE REVIZIE THE. ASCENSOARE MUNCITORI

1392 MUNCITOR III G MUNCITORI LIFTIERA 5

Nr. total posturi 33

COMPARTIMENT CONFEC'IONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE

1393 MUNCITOR II G MUNCITORI CROITOR 1

1394 MUNCITOR IV G MUNCITORI CROITOR 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT JURIDIC

1395 CONSILIER JUR. IA S TESA JURIST 1

1396 CONSILIER JUR. I S TESA JURIST 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT AUDIT

1397 AUDITOR I S MEDICI MEDICINA GENERALA 1

1398 AUDITOR I S TESA AUDITOR I 1

Nr. total posturi 2

COMPARTIMENT RELIGIOS

1400 PREOT I S

ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR PREOT 2

Nr. total posturi 2

DIETETICA

1401 ASISTENT MED. PRINCIPAL PL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

1402 ASISTENT MED. PRINCIPAL COORDONATORPL PERSONAL SANITAR MEDIU ASIST MED GENERALIST 1

BLOCUL ALIMENTAR

1405 MUNCITOR I G MUNCITORI BUCATAR 3

1411 MUNCITOR II G MUNCITORI BUCATAR 6

1412 MUNCITOR III G MUNCITORI BUCATAR 1

1417 MUNCITOR IV G MUNCITORI BUCATAR 5
Nr. total posturi 17

GARDEROBA

1420 GARDEROBA G PERSONAL AUXILIAR SANITARGARDEROBA 3

Nr. total posturi 3

SPALATORIE
1421 SPALATOREASA SEF M PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 1

1430 SPALATOREASA G PERSONAL AUXILIAR SANITARSPALATOREASA 9

Nr. total posturi 10

TOTAL  POSTURI UNITATE 1430

PREŞEDINTE,

ION DUMITREL

         AVIZAT,

p. SECRETARUL JUDETULUI ALBA

                                                         DIRECTOR EXECUTIV

LILIANA NEGRUȚ
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba  
 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 
- raportul de specialitate nr. 14829/10.08.2017 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean Alba; 

- solicitarea nr. 1042/12.07.2017 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12925/12.07.2017; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 44 alin. 4 şi Anexa nr. 1 lit. C din  Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 218/29 iunie 2017 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                          
Ion DUMITREL                          AVIZAT,  

                                                                                   p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                          Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 267 

Alba Iulia, 10 august 2017 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre al 

 Consiliului Județean Alba nr. 267 din 10 august 2017 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef grad I S 1 

SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 

4-5 Bibliotecar treapta IA M 2 

SECŢIA COPII 

6 Bibliotecar gradul I SSD 1 

7 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA ADULŢI 

8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 

10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 

11-13 Bibliotecar gradul IA S 3 

14 Bibliotecar gradul I S 1 

 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul I S 1 

SECŢIA PERIODICE 

16 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA AMPOI 

17 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CETATE 

18 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CENTRU DE ZI 

19 Bibliotecar treapta I PL 1 

SECŢIA INFORMATICĂ 

20 Inginer de sistem gradul IA S 1 

21 Operator date treapta I M 1 

SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul II S 1 

RESURSE UMANE 

23 Economist specialist IA S 1 

ADMINISTRATIV 

24 Inginer specialist IA S 1 

25 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 

26 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 

27 Şofer I M 1 

28-29 Îngrijitor M 2 

 TOTAL POSTURI:  29 

       

 

PREŞEDINTE,                          
Ion DUMITREL                          AVIZAT,  

                                                                                   p. SECRETARUL JUDEŢULUI,                                      

                                                                       Liliana NEGRUȚ 

              



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PREŞEDINTE                      
                                          

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 218 din 29 iunie 2017 s-a aprobat Statul de funcții 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, cu adresa nr. 1042/12 iulie 2017, 

modificarea Statului de funcții, prin schimbarea denumirii unor funcții, ca urmare a reîncadrării 

personalului bibliotecii, începând cu luna iulie 2017, pe noile funcții prevăzute de Legea cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.   

 În conformitate cu  prevederile art. 44 alin. 4 din  Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare „organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii se aprobă de 

către autoritatea sau instituția finanțatoare, conform legii”. 

 În conformitate cu prevederile art.91- (2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organigrama, statul de funcţii si 

regulamentul de organizare al instituţiilor şi serviciilor publice judeţene din subordine se aprobă prin 

hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 

267 din 10 august 2017. 

  

  

Preşedinte, 

Ion Dumitrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  
Nr. 14829/10.08.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

 

 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, prin adresa nr. 1042/12.07.2017 

înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba sub nr. 12925/12 iulie 2017, aprobarea modificării 

Statului de funcții.  

Potrivit art. 36 alin. 1 și 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice „… reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile 

funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în 

specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor 

de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38 … în cazul în care 

funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta lege, reîncadrarea se face pe una dintre funcţiile prevăzute 

în anexe.” 

Conform acestor prevederi conducerea bibliotecii a reîncadrat personalul pe noile funcții 

prevăzute de Legea nr. 153/2017, motiv pentru care se impune schimbarea denumirii unor funcții din 

statul de funcții. 

Modificările propuse la Statul de funcții sunt următoarele: 

a. La Secția informatică   

Nr.crt. Funcția aprobată în statul de 

funcții conform Legii cadru nr. 

284/2010 

Funcția propusă conform Legii cadru 

nr. 153/2017 

1. Operator treapta I Operator date treapta I 

 

b. La Compartimentul resurse umane 

Nr.crt. Funcția aprobată în statul de 

funcții conform Legii cadru nr. 

284/2010 

Funcția propusă conform Legii cadru 

nr. 153/2017 

1. Economist gradul IA Economist specialist IA 

 

c. La Compartimentul administrativ 

Nr.crt. Funcția aprobată în statul de 

funcții conform Legii cadru nr. 

284/2010 

Funcția propusă conform Legii cadru 

nr. 153/2017 

1. Inginer gradul IA Inginer specialist IA 

 

Funcţiile propuse se regăsesc în Anexa VIII, Capitolul II, B, I b şi Anexa III, Capitolul II, B V b 

la Legea nr. 153/2017. 

Potrivit Legii Bibliotecilor nr. 344/2002, bibliotecile de drept public se înfiinţează şi se 

organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi ori 

instituţii publice şi funcționează potrivit regulamentelor proprii aprobate de aceste autorităţi sau 

instituţii. 

Luând în considerare cele enunţate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea modificării Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 

Şef birou, 

Suciu Horaţiu Zaharia 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                            

Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux  SRL 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14811 din 10 august 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Cugir - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 13402/26 iulie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1644/10 august 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 august 2017 - 

24 august 2018, pe traseul Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC  Crivas Lux 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO15484758, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator 

Olteanu, nr. 1, ap. 1, Judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport rutier SC Crivas Lux SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

 

                     AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                        p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                  Liliana NEGRUŢ        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 265 

Alba Iulia, 10 august 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport rutier                               

SC Crivas Lux  SRL 

 

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de 

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

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 26 iulie 2017, operatorul de transport rutier SC Crivas Lux  SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO15484758, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator Olteanu, nr. 1, ap. 1, 

Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de actele 

normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

Cugir- Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 25 august 2017 - 24 august 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1644/10 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - 

Alba Iulia, în baza contractului de  prestări servicii nr. 3/1 noiembrie 2012 și a actului adițional 

nr. 5/1 iunie 2017 la contract, încheiate cu  SC VCST Automotive Production Alba SRL, având 

sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

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

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Crivas Lux SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu 

prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 265 din 10 

august 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 14811/10.08.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul  Cugir - Alba Iulia, operatorului de transport rutier 

 SC Crivas Lux  SRL 

  

 

Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu 

prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general. 

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

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

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

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 din actul 

normativ anterior menționat precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

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

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

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

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 



regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei  

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

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

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 13402/26 iulie 

2017, operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO15484758, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator Olteanu, nr. 1, ap.1, Județul Alba, 

solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 

25 august 2017 - 24 august 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 3/1 noiembrie 2012 și actul 

adițional nr. 5/1 iunie 2017 la contract, încheiate de către operatorul de transport SC Crivas Lux 

SRL cu SC VCST Automotive Production Alba SRL, având sediul în municipiul Alba Iulia, 

Calea Ciugudului, nr. 9, Județul Alba. 

Contractul are ca obiect asigurarea transportului angajaților SC VCST Automotive 

Production Alba SRL pe ruta Cugir - Alba Iulia și retur, conform graficului de circulație propus 

avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. 

Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de luni până vineri 

inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Crivas Lux SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1644/10 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 25 

august 2017- 24 august 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER, 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  

Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14862 din 10 august 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Cugir - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 14828/10 august 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1650/10 august 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 septembrie 2017 

- 31 august 2018, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, cod de înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 

87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,

      Dumitru FULEA                                                Liliana NEGRUŢ 

                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 266 

Alba Iulia,  10 august 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul  Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier  

SC Livio Dario  SRL 

 

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de 

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

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 10 august 2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul 

Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din 

actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul  Cugir - Sebeş, cu valabilitate în perioada 1 septembrie 2017 - 31 august 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1650/10 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul        

Cugir - Sebeş, în baza contractului de servicii nr. 273/1 septembrie 2009 şi a actului adiţional nr. 

12/9 august 2017 la contract, încheiate cu  SC HPT Humbel Productionstechnik SRL, cu sediul 

în municipiul Sebeş, str. Augustin Bena, nr. 108, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

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

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu 

prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 266 din    

10 august 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 14862/10.08.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul  Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier  

SC Livio Dario  SRL 

  

 

Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu 

prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general. 

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

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

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

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

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

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

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

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 



regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

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

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 14828/10 august 

2017, operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală, 

RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba, solicită 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, cu valabilitate în perioada 1 

septembrie 2017 - 31 august 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de servicii nr. 273/1 septembrie 2009 şi actul adiţional 

nr. 12/9 august 2017 la contract, încheiate cu  SC HPT Humbel Productionstechnik SRL, cu 

sediul în municipiul Sebeş, str. Augustin Bena, nr. 108, Județul Alba 

Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților SC HPT Humbel 

Productionstechnik SRL pe ruta Cugir - Sebeş și retur, conform graficului de circulație propus 

avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. 

Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până vineri 

inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Livio Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, a fost analizată 

de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt îndeplinite 

condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1650/10 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 1 

septembrie 2017 - 31 iulie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier 

solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER, 

Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  

 Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14920 din 11 august 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Aiud - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 14905/11 august 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1658/11 august 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 august 2017 - 1 

august 2019, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod 

de înregistrare fiscală, RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, 

Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Minitrans 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

 

                         AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,

                Dumitru FULEA                                                   Liliana NEGRUŢ 

                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 268 

Alba Iulia,  11 august 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul  Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier  

SC Minitrans  SRL 

 

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de 

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

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 11 august 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul 

Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din 

actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul  Aiud - Sebeş, cu valabilitate în perioada 25 august 2017 - 1 august 2019.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1658/11 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud -  

Sebeş, în baza contractului de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015 şi a 

actului adiţional nr. 7/6 iulie 2017 la contract, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, 

cu sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr.1, Judeţul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

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

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Minitrans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu 

prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 268 din  

11 august 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 14920/11.08.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul  Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier  

SC Minitrans  SRL 

  

Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu 

prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general. 

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

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

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

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

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

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

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

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 



Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

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

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 14905/11 august 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, cu valabilitate în perioada 25 august 2017 - 1 august 

2019. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 şi actul adiţional nr. 7/6 iulie 2017 la contract, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr.1, Judeţul Alba. 

Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților SC Holzindustrie 

Schweighofer SRL pe ruta Aiud - Sebeş și retur, conform graficului de circulație propus avizat 

de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul 

de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică 

inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, a fost analizată 

de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt îndeplinite 

condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1658/11 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 25 

august 2017 - 1 august 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER, 

Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  

 Zlatna - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Zlatna - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14921 din 11 august 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale  pe traseul Zlatna - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 14906 /11 august 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1658/11 august 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 august 2017 - 1 

august 2019, pe traseul Zlatna - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, 

cod de înregistrare fiscală, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Minitrans 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

 

                          AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,

                Dumitru FULEA                                                    Liliana NEGRUŢ 

                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 269 

Alba Iulia, 11 august 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul  Zlatna - Sebeş, operatorului de transport rutier  

SC Minitrans  SRL 

 

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de 

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

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 11 august 2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul 

Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din 

actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul  Zlatna - Sebeş, cu valabilitate în perioada 25 august 2017 - 1 august 2019.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1658/11 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna -  

Sebeş, în baza contractului de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 2015 şi a 

actului adiţional  nr. 7/6 iulie 2017 la contract, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer SRL, 

cu sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr.1, Judeţul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

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

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Minitrans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu 

prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 269 din 11  

august 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 14921/11.08.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul  Zlatna - Sebeş, operatorului de transport rutier  

SC Minitrans  SRL 

  

 

Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu 

prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general. 

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

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

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

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

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

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

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

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 



regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

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

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 14906/11 august 

2017, operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, 

cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba, solicită eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Zlatna - Sebeş, cu valabilitate în perioada 25 august 2017 - 1 august 

2019. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii de transport nr. 2684/20 noiembrie 

2015 şi actul adiţional nr. 7/6 iulie 2017 la contract, încheiate cu SC Holzindustrie Schweighofer 

SRL, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Industriilor, nr.1, Judeţul Alba. 

Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților SC Holzindustrie 

Schweighofer SRL pe ruta Zlatna - Sebeş și retur, conform graficului de circulație propus avizat 

de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul 

de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică 

inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Minitrans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Sebeş, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1658/11 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 25 

august 2017 - 1 august 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER, 

Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară,  în luna august 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura 

de finanțare a programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii 

finanțării;  

 - raportul de specialitate comun al Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și 

bugete și a Direcției juridice și relații publice nr. 13.500/2017; 

Văzând: 

- Analiza de oportunitate înregistrată sub nr. 15.507/2017 a Serviciului Turism, Cultura, Tineret, 

Sport și Învătământ din cadrul Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare: 

- Avizul Consiliului concurenței nr............../....... 2017; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art.3 alin.1, art.18^1 alin.2, art.67^1 alin.3 și art.69 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 

 - Hotărârii Guvernului nr.1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 alin.4, art. 8 din Ordonanța de urgență nr.77/2004 privind procedurile naționale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței nr.21/1996, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 alin. 1 şi 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 Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, potrivit anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.2. Se aprobă Contractul-cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, potrivit anexei nr.2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. 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, Consiliului concurenței, Direcţiei gestiunea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete, 

Direcției juridice și relații publice. 

 

       CONSILIERII JUDEŢENI,                                                   AVIZAT     

  IOAN FULEA                                                                         p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

  CĂLIN RADU                                                                                                  Liliana NEGRUȚ 

  DAN IOAN CHERECHES  

  DORIN GHEORGHE SANDEA    

                                                                                                                                                

Înregistrat sub nr. 242 

Alba Iulia,  14 iulie 2017 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  

finanțare a programelor  sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării 

 

 

 

 Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și Sportului 

prevede că ”O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și performanță în România 

trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”. 

 Prin modificările aduse Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 de Ordonanța de urgență 

nr.38/2017 s-a creat un cadru legal coerent pentru finanțarea de către autoritățile administrației publice 

locale a programelor sportive. Astfel, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice 

locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept 

public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. De asemenea, prin hotărâre a 

autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru 

finanțarea programelor sportive desfășurate  în raza județului Alba, de către asociațiile județene pe ramură 

de sport, federațiile sportive naționale, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul 

Școlar Județean Alba,  cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.  

Tot, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se stabilesc condiţiile, 

criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie 

de participanţi la activităţile sportive.  

 Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere crearea cadrului optim  pentru susținerea  

activității sportive din județul Alba, având ca prioritate susținerea sportului de înaltă performanță în 

disciplinele care se regăsesc în programul Jocurilor Olimpice. 

Analizele făcute în acești ani au dovedit legătura direct proporțională între susținerea financiară de 

la bugetele centrale și locale și nivelul performanțelor atinse de către echipele și sportivii care au 

beneficiat de această susținere.  

Astfel, considerăm că este nu doar oportună ci imperativ necesară susținerea activității sportive din 

județul Alba, prin alocare de sume din bugetul local, susținere fără de care multe structuri sportive nu și-ar 

putea desfășura activitatea în condiții de normalitate sau chiar ar ajunge în pragul desființării. 

 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, propunem proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 242 din  14.07.2017.  

 

 

CONSILIERII JUDEŢENI, 

 
IOAN FULEA 

 

CALIN RADU 

 

DAN IOAN CHERECHES 

 

DORIN GHEORGHE SANDEA  

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția gestionarea patrimoniului 

Direcția dezvoltare şi bugete 

Direcţia juridică și relații publice    

Nr.13.500/21.07.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  

finanțare a programelor  sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării 

 

 

 Potrivit art.3 alin.1 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 

completările ulterioare, ”Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, 

instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul 

pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a 

educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale”. De asemenea, art.69 din acest act normativ prevede la  

alineatul (1) că ”Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Român, în condiţiile 

prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de 

programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive 

respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.”, iar la alin. (2) ”Contractul 

va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de 

realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de 

cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi 

controlul financiar se fac în condiţiile legii.” 

 Prin Ordonanța de urgență nr.38/2017 au fost aduse modificări importante Legii nr.69/2000 a 

educației fizice și sportului. Una dintre modificările aduse acestei legi - art. 18^1 (1)-  prevede că: ”Prin 

hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, 

pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite 

aflate în subordinea sa, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de 

stat”. 

 Alineatul (2) al acestui articol prevede că: ”Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 

administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, cu respectarea legislaţiei naţionale şi 

comunitare din domeniul ajutorului de stat, şi pentru:  

 a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale; 

 b) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale 

certificatului de identitate sportivă;  

 c) finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către 

asociaţiile judeţene/municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive 

corespondente; 

 d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către 

federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului 

Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

 e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru 

înalta performanţă sportivă;  

 f) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive 

interne şi internaţionale oficiale. 

 (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea activităţii potrivit 

alin. (1) şi (2) în limita a maximum 5% din bugetul aprobat. 



 (4) În bugetul autorităţilor sau instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale se pot 

cuprinde sume pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite 

aflate în subordinea sa, în condiţiile legii”. 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, cu 

modificările și completările ulterioare, reglementează modul în care sunt folosite fondurile publice, scopul 

adoptării acestei ordonanțe fiind acela de reglementare a procedurilor naționale în domeniul ajutorului de 

stat, în vederea aplicării prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene și a legislației 

secundare adoptate în baza acestora. Astfel, în temeiul art.3 alin.4 din acest act normativ ”Instituirea 

măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de oportunitate şi impune 

iniţiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condiţiile legii, a unor acte normative sau 

administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de minimis sau ajutoare de 

stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente: obiectivul, 

modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul 

fondurilor alocate în acest scop din bugetul furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul 

căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat sau de minimis, în conformitate cu legislaţia în domeniu”. 

 În Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și Sportului 

prevede că ”O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și performanță în România 

trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”.  

 Astfel, obiectivul principal al inițierii acestui proiect de este acela de a crea cadrul optim pentru 

susținerea activității sportive din Județul Alba prin finanțarea programelor sportive mai sus menționate.  

  Având în vedere cele prezentate, consideram că Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programelor  sportive și a 

Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, conține cerințele de oportunitate și legalitate pentru 

a fi aprobat. 

 

 

 

   Director executiv,                              Director executiv,                          Director executiv,                                                                           

       Ioan Bodea                                      Marian Florin Aitai                              Liliana Negruț                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

ROMÂNIA                           Anexă 

JUDEŢUL ALBA     la Proiectul de hotărâre nr. 242 / 14 iulie 2017 

CONSILIUL JUDEŢEAN        

 

 

REGULAMENTUL  

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive 

 

1. Dispoziţii generale 

Art. 1 Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de finanțare a 

programelor sportive, finanţare acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba. 

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă 

Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative: 

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

completările ulterioare; 

 Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi 

jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare 

a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență nr. 77/2004 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de 

stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

2. Scop şi domeniu de aplicare  

Art. 3. (1) Scopul finanţării din bugetul local al judeţului Alba este acela de a sprijini programele 

sportive ale structurilor sportive înființate pe teritoriul județului Alba și ale altor instituții ale statului, 

derulate pe raza județului Alba. 

 (2) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare 

din bugetul local al judeţului Alba, pentru susţinerea activităţii sportive, în conformitate cu reglementările 

precizate la art. 2. 

(3) Finanţările se acordă pentru: 

a. Programele sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate în raza Unităţii 

Administrativ - Teritoriale – Județul Alba; 

b. Programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate în raza Unităţii 

Administrativ - Teritoriale - Județul Alba, constituite ca persoane juridice fără scop 

patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

c. Programele sportive organizate în raza Unităţii Administrativ - Teritoriale - Județul Alba de 

către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente; 

d. Programele sportive desfăşurate în raza Unităţii Administrativ - Teritoriale -  Județul Alba 

de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret,  ori 

Inspectoratul Școlar Județean Alba;  

(4) Suma totală alocată din bugetul local al județului Alba, pentru finanțarea programelor sportive 

prevăzute la art 3. alin. 3, stabilită prin hotărârea Consiliului Județean Alba, nu poate depăși 5% din 

bugetul aprobat. 

 (5) Un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare de la Unitatea Administrativ – 

Teritorială - Județul Alba în decursul unui an fiscal. 

(6) Susținerea financiară a sporturilor de echipă se face pe an competițional, respectiv pe parcursul 

a doi ani bugetari. 



(7) Susținerea financiară a sporturilor individuale se face pe an competițional, respectiv pe 

parcursul unui an bugetar. 

 

3. Condiţii şi criterii de eligibilitate ale beneficiarilor 

Art. 4. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării,  beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

 

a. Pentru beneficiarii structurii sportive constituite conform legii  (cluburile sportive de drept 

public și de drept privat, asociațiile județene pe ramură de sport și federații sportive naționale): 

1) să fie persoană juridică fără scop patrimonial sau structură sportivă de drept public, constituite 

conform legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile 

către asigurările sociale de stat; 

3) să nu se afle în litigiu cu UAT- Judeţul Alba; 

4) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea 

unui contract de finanţare; 

5) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

6) să înainteze o solicitare de finanțare completă către UAT Judeţul Alba; 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor 

proprii, precum şi a legii; 

8) să fie structuri fără scop lucrativ; cluburile organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni nu pot 

primi finanțare. 

9) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile legii (deţinătoare a Certificatului de Identitate 

Sportivă / CIS), având sediul în raza teritorial-administrativă a Judeţului Alba şi să facă dovada 

afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, 

cu excepția federațiilor sportive care pot avea sediul și în afara județului Alba; 

10) beneficiarul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă activitatea corespunzătoare 

domeniului la care doreşte să participe şi pentru care solicită finanţarea nerambursabilă. 

 

b. Pentru beneficiarii Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar 

Județean Alba. 

1) să fie constituite conform legii sau prin efectul legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile 

către asigurările sociale de stat; 

3) să nu se afle în litigiu cu UAT - Judeţul Alba; 

4) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea 

unui contract de finanţare; 

5) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

6) să înainteze o solicitare de finanțare completă către UAT Judeţul Alba. 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor 

proprii, precum şi a legii. 

 

Art. 5. Unitatea Administrativ – Teritorială - Județul Alba are dreptul de a cere beneficiarilor prezentarea de 

documente suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi documente 

edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori 

apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România; 

Art. 6.  Unitatea Administrativ – Teritorială - Județul Alba are dreptul de a respinge solicitarea de finanțare 

a beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de asociere/colaborare sau contracte 

de finanţare anterioare; 

Art. 7. (1) Finanțarea se va acorda cu respectarea următoarelor criterii:  

 

a. În cazul sporturilor pe echipă (jocuri sportive): 

 



1. Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în Competițiile 

Oficiale Europene/Mondiale Intercluburi(Champions League, Europa League, Challenge Cup sau 

echivalente) se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la nivelul bugetului, respectiv a 

bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse cum 

ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale, sponsorizări, venituri din 

transferuri, venituri din vânzarea biletelor sau orice alte surse prevăzute de lege; 

2. Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în competițiile 

oficiale naționale în prima ligă, se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la 50% din 

nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură 

sportivă din celelalte surse cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale, 

sponsorizări, venituri din transferuri, venituri din vânzarea biletelor sau orice alte surse prevăzute de lege; 

 

b. În cazul sporturilor individuale: 

 

1.  Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de seniori 

participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe cuprinse în 

programul Jocurilor Olimpice)  sau la Jocurile Olimpice, se pot aloca sume de la bugetul local al județului 

Alba până la nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de către 

respectiva structură sportivă din celelalte surse, cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau 

bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege;  

2. Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de juniori și/sau 

tineret participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe cuprinse în 

programul Jocurilor Olimpice)  sau la Jocurile Olimpice pentru Tineret, se pot aloca sume de la bugetul 

local al județului Alba până la 50 % din nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, 

asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar fi: venituri proprii, alocații de la 

bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

3. Pentru Structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor Naționale de 

Seniori (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca sume de la bugetul 

local al județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, 

asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar fi: venituri proprii, alocații de la 

bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

4. Pentru Structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor Naționale de 

Juniori și/sau tineret (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca sume de 

la bugetul local al județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru 

activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar fi: venituri 

proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

 

c. Pentru sporturile/probele neolimpice  

 

1. Se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba pentru  finanțarea 

participării sportivilor componenți ai loturilor naționale la Campionatele 

Europene, Campionatele Mondiale și Jocurile Mondiale. În acest caz, contractul 

de finanțare se va încheia cu structura sportivă  la care este legitimat sportivul, 

strict pentru participarea la acțiunea sportivă internațională, cu specificarea clară 

a categoriilor de cheltuieli care vor fi suportate și a cuantumului acestora. 

 

d. Pentru asociaţiile judeţene pe ramură de sport din județul Alba: 

 

1. Se vor finanța programele sportive organizate de către acestea, în raza 

Unității Administrativ - Teritoriale - Județul Alba până la nivelul bugetului asigurat 

de către asociații din celelalte surse cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul 

de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

 

e. Finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale:  

 



1. În cazul federaţiilor sportive naţionale se vor finanța competițiile oficiale 

internaționale organizate de către Federațiile Sportive naționale în Județul Alba cu 

până la 50% din bugetul acțiunii sportive, în funcție de nivelul și amploarea 

evenimentului.  

2. În cazul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba finanțarea acțiunilor 

sportive cuprinse în calendarul acesteia, desfăşurate în raza unităţii administrativ-

teritoriale, se va face cu o sumă până la nivelul bugetului alocat de către Ministerul 

Tineretului și Sportului. 

3. În cazul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba se vor finanța programele 

sportive derulate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, precum și alte 

programe sportive destinate stimulării sportului școlar. 

 

Art. 8. La calcularea finanțării acordate se ia în considerare strict bugetul alocat activității sportive directe, 

respectiv nu se vor lua în calcul sumele aferente celorlalte tipuri de cheltuieli, cum ar fi: cheltuielile cu 

personalul, (cu excepţia contractelor de activitate sportivă) cheltuielile generale de administrație, 

cheltuielile cu dotările/investițiile, etc.  

 

Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune într-un singur exemplar şi va conţine 

următoarele documente: 

1. Cerere de finanţare (Anexa 1 la Regulament) 

2. Statutul și Actul constitutiv – copie; 

3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs însoțit de hotărârea organului de conducere prin 

care a fost aprobat; 

4. Certificatul de identitate sportivă (CIS) – pentru structurile sportive; 

5. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 

6. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local; 

7. Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț prescurtat și cont prescurtat al 

rezultatului exercițiului financiar) - copie; 

8.     (1) Documente care să ateste performanțele obținute(diplome, clasamente oficiale, adrese oficiale 

din parte DJST, MTS, federații sportive, etc.). 

 (2) Documentația de solicitare a finanţării se depune de către solicitant, distinct, pentru fiecare 

program sportiv, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7 din prezentul regulament, documentaţia 

având caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria 

răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 

 (3) Sumele reprezentate în bugetul din cadrul cererii de finanțare vor fi prezentate exclusiv în lei. 

(4) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de solicitare a finanţării. 

(5) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma ”conform cu originalul” și vor fi 

semnate și ștampilate de către solicitant. 

(6) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea contractului de finanțare.   

Art. 10. (1) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă sau se depune 

la Registratura Consiliului Județean Alba, la adresa indicată mai jos: 

Consiliul Judeţean Alba 

            P-ţa Ion I.C. Brătianu nr. 1 

510118 Alba Iulia 

Registratură, Cam. 6. 

(2) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-

mail) sau  trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite. 

 

Art. 11. (1) Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv în baza hotărârii Consiliului Județean 

Alba. 

(2) Finanţarea se va acorda în baza contractului de finanțare, în limita unui fond anual din bugetul 

local aprobat de către Consiliul Judeţean Alba, cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale 

referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local anual.  

 

Art. 12. (1) Solicitanţilor care au depus documentații de finanțare, care au fost dezbătute  și votate în 



ședința consiliului județean, li se va comunica hotărârea adoptată de către consiliului județean, la adresa 

comunicată în cererea de finanţare (Anexa nr. 1  la Regulament). 

(2) Solicitanţii ale căror documentații de finanțare au fost aprobate de către consiliul județean vor fi 

invitaţi la sediul autorităţii finanţatoare în vederea încheierii contractelor de finanţare. 

Art. 13 . Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte următoarele: 

a) să fie efectuate în perioada executării contractului; 

b) să fie necesare pentru realizarea acţiunii; 

c) să fie prevăzute în bugetul proiectului; 

d) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv  utilizarea eficientă a 

banilor şi un raport optim cost/beneficiu; 

e) să fie realizate de beneficiar în perioada de implementare a contractului; 

f) să fie înregistrate în  contabilitatea Beneficiarului; 

g) să fie identificabile şi verificabile; 

h) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative; 

i) cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate şi oportune. 

 

Art. 14. (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora vor respecta prevederile legale în vigoare și vor 

fi aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Alba, pentru fiecare beneficiar în parte, în funcție de 

specificul programelor sportive derulate.  

(2) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate pentru implementarea programului sportiv, 

vor fi prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul 

legal al organizaţiei, însoțite de un raport de activitate, în termenele stabilite în contactul de finanțare. 

 (3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului 

de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior finalizării programelor sportive finanţate. 

 

Art. 15. Beneficiarul se obligă să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor 

sportive  finanţate prin modalităţile convenite între părţi; 

 

Art. 16. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte, 

ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va fi comunicată în termen 

de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau 

a mai multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanţare este 

interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti,  

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, 

acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității 

finanțatoare toate sumele primite şi utilizate necorespunzător. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, 

calculate de la data virării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, în cuantumul prevăzut de 

legislaţia privind colectarea creanţelor bugetare.  

 

Art. 17. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de atribuire sau 

derularea contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării sub formă de document scris. 

 (2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia documentelor care 

confirmă primirea. 

Art. 18. Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare, este parte integrantă a prezentului Regulament. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                                                                   Anexa nr. 1 

JUDEŢUL ALBA                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și 

CONSILIUL JUDEŢEAN                             procedura de finanțare a programelor sportive 

 

 

CERERE DE FINANŢARE 

 

 

Beneficiar ............................... 

Nr. ............. din ....................... 

 

 

A) Date privind beneficiarul 
1. Denumirea beneficiarului.................................................................................................. 

2. Adresa ............................................................................................................................... 

3. Certificat de identitate sportivă nr...................................................................................... 

4. Cont nr. .................................., deschis la .......................................................................... 

5. Cod fiscal ........................................................................................................................... 

6. Alte date de identificare:.................................................................................................... 

Telefon ................................ Fax ......................................... 

E-mail .................. Web ....................................... 

7. Reprezentantul legal al solicitantului (numele şi prenumele, funcţia, telefon): 

 

 

B) Date privind programul sportiv 

 

1. Denumirea programului........................................................................................................................................................................ 

2. Scopul ................................................................................................................................................................................................... 

3. Obiective specifice ................................................................................................................................................................................ 

4. Activităţi din cadrul programului sportiv................................................................................................................................................ 

5. Participanţi (numărul şi structura)/activitate............................................................................................................................................ 

6. Costurile totale estimate pentru implementarea programului sportiv....................................................................................................... 

7. Valoarea bugetului propriu, aprobat, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea......................................................... 

8. Costuri solicitate spre finanțare (se vor detalia categoriile de cheltuieli necesare pentru implementarea programului sportiv), conform 

tabelului de mai jos: 

 



 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* Valoarea 

totală 

- LEI -  

Obiectiv/obiective 

Activitatea 1 Participanți la activitatea 1 Indemnizații, prime, etc.   

Cheltuieli de participare la competiții  

Cheltuieli cu bunuri și servicii  

Activitatea 2 Participanți la activitatea 1 Cheltuieli aferente contractelor de 

activitate sportivă 
 

Etc…  

  

Activitatea 3 Participanți la activitatea 1   

  

  

   

 

 

   

   

    

    

    

    

    

    

TOTAL BUGET SOLICITAT AUTORITĂȚII FINANȚATOARE  

 

 

*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevăzute în H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă, Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, în statutele și regulamentele Federațiilor și Confederațiilor 

Naționale și Internaționale în legătură cu organizarea activităților și competițiilor sportive, în legislația privind achizițiile publice și în alte acte 

normative în vigoare. 

C) Resurse umane şi financiare ale beneficiarului, angrenate în realizarea acţiunilor din cadrul programului 
 

1. Resurse umane 



1.1.Număr de personal salariat - total......................................................................, 

din care antrenori (pentru cluburile sportive) ................................................................... 

1.2.Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive).......................... 

1.3.Număr de sportivi legitimaţi pe secţii ................................................................. 

1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană......................... 

1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană………………...... 

 

2. Resurse financiare 
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , 

din care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ......................... lei , din care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

 

D) Parametrii de performanță 

 

1. Indicatori de performanță realizați în precedentul sezon competițional 

……………………………………………………………………………….. 

2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 



ROMÂNIA     Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr. 242 /2017 

UAT  JUDEŢUL ALBA                                                          BENEFICIAR 
Nr. ___________/_____                           Nr.  ..../..... 

      

 

CONTRACT-CADRU 

de finanțare a programelor sportive din bugetul local al Județului Alba  

 

 

Capitolul I - Părţile 

 

Autoritatea finanţatoare– UAT JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail: cjalba@cjalba.ro, 

CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată prin 

Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi 

 

Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în localitatea 

_______________________, str. ________________,  judeţul Alba, telefon ____________, 

fax_________________, e-mail________________, cont ____________________, deschis la 

__________________, CUI/CIF ___________________, certificat de identitate sportivă (CIS) nr. 

________________________, reprezentată prin __________________________, denumită în continuare 

Beneficiar, 

 

 în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 

1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență 

nr. 77/2004 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 au convenit încheierea prezentului contract. 

  

Capitolul II - Obiectul contractului 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea din bugetul local al Județului Alba a 

sumei de  .............      pentru:  

I. Finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public și a 

cluburilor sportive de drept privat (constituite ca persoane juridice fără scop 

patrimonial) înființate pe raza Județului Alba; 

SAU 

II. Finanțarea programelor sportive organizate în raza Județului Alba de către 

asociațiile județene, afiliate la federațiile sportive corespondente;  

SAU 

III. Finanțarea programelor sportive organizate în raza Județului Alba de către 

federațiile sportive naționale, Direcția județeană pentru sport și tineret Alba sau 

Inspectoratul școlar județean Alba. 

 

Capitolul III - Durata contractului 
Art. 2. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este 

valabil până la _____________, dar nu mai târziu de _____________ . 

mailto:cjalba@cjalba.ro


 (2) Termenul limită de efectuare a activităților din cadrul programelor sportive 

este_____________ 

 

Capitolul IV - Condiții de acordare a finanțării 
Art. 3. (1) Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei. 

 (2)Sumele reprezentând finanțarea din bugetul local al județului Alba vor fi utilizate pentru 

categoriile de cheltuielile, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr.___ din data______. 

 Art. 4. (1) Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT Judeţul 

Alba se face pe baza solicitării scrise a beneficiarilor, integral sau în mai multe tranșe. 

 

 Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a) să utilizeze suma prevăzută la art.1, exclusiv pentru finanţarea programelor sportive și pentru 

categoriile de cheltuieli, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr.___ din data______ 

 b) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor sportive  finanţate; 

 c) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și a organelor de control 

abilitate ale statului să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art.3, alin.2; 

 d) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 de zile calendaristice de la 

data încheierii programelor sau activităților, următoarele documente: 

   ● raport intermediar/final privind realizarea obiectivului/obiectivelor, activităților, după caz, şi a 

indicatorilor prevăzuţi în contract; 

  ● raport financiar intermediar/final însoţit de documentele justificative pentru cheltuielile 

efectuate în cadrul programelor sportive finanțate; 

 e) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în 

termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, 

precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

 f) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi 

regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată, după caz; 

 g) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei şi dopajului în cadrul programelor sportive finanțate; 

 h) să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii 

finanţatorului; 

 i) parametrii sportivi de realizat de către beneficiar sunt cei asumați prin cererea de finanțare, care 

este parte a acestui contract. 

 

Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să vireze suma prevăzută la art. 1 în condițiile prevăzute la art. 4, pe baza solicitării scrise a 

beneficiarului.; 

    b) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de 

respectare a dispoziţiilor legale; 

    c) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanţatoare are 

dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei 

repartizate, după caz; 

 

Capitolul VI -  Răspunderea contractuală 

Art. 7. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

 

Capitolul VII- Rezilierea contractului 



Art. 8.(1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi 

îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va fi 

comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanţare este 

interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, beneficiarul urmând să fie 

obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea finanţării cât şi beneficiul nerealizat, 

raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale. 

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, 

acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității 

finanțatoare toate sumele primite. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, 

calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, conform legislaţiei privind 

colectarea creanţelor bugetare. 

 Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

 

Capitolul VIII – Litigii 

Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face 

obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se 

poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

 

Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului 

 Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților. în baza 

hotărârii Consiliului Județean Alba. 

 Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 

 a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

 b) prin acordul părţilor; 

 c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 

 d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare. 

 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi controlul 

financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu 

caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta. 

Art. 16. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni 

viitoare şi se consemnează într-un act adiţional. 

Art. 17. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi păstrate de 

beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract. 

Art. 18. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția 

finanțatoare şi un exemplar pentru beneficiar. 

 

             AUTORITATE FINANŢATOARE,     BENEFICIAR, 

                        UAT Județul Alba 

  

                                    Președinte, 

                       Ion Dumitrel 

   

                               Director executiv,                                               Contabil-şef/responsabil 

                             Marian Florin Aitai 



 

                               Director executiv, 

                                   Ioan Bodea 

 

                               Director executiv 

                                 Liliana Negruț 

 

                              Avizat C.F.P.P.                         
  

 

                                     Avizat,  

                            Consilier juridic     

 

 

                      Întocmit, 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 

Nr. înreg. 13507/21.07.2017 
 

 

ANALIZĂ DE OPORTUNITATE  
 

privind alocarea de sume din bugetul local al Județului Alba pentru finanțarea de programe sportive  
 

 

 

 

 

 Sportul reprezintă un vector de imagine pentru orice comunitate, asigurând promovarea şi 

dezvoltarea imaginii acesteia și implicit a ROMÂNIEI în afară graniţelor țării. 

În același timp sportul este un motor de dezvoltare a personalității fiecărui individ în parte, un 

stimul important pentru inovaţie şi creştere economică, incluziune socială, bună guvernare, educaţie 

continuă şi excelenţă. Sportul poate deveni un factor de dezvoltare economică într-o comunitate, cu 

condiția existenței unui plan de investiții în infrastructura specifică și a unei strategii de dezvoltare a 

sportului pe termen mediu și lung.  

 Sportul de înalta performanţă, fundament, și în acelați timp rezultat al procesului general de 

dezvoltare a sportului, precum şi element de reprezentare a României la nivel interanțional în marile 

competiţii, este totodată o manifestare culturală, motivațională și mereu încărcată de emoție pentru 

un întreg popor, care va fi mereu protejată şi încurajată de autorităţile publice de stat 

În „Strategia Națională pentru Sport 2016-2032” adoptată de către Ministerul Tineretului și 

Sportului  se subliniază că  „O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și 

performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților…”. 

Ministerul Tineretului și Sportului este cel care urmăreşte actualizarea cadrului normativ al 

finanțării activitatilor sportive în contextul recomandărilor Comisiei Europene prin Cartea albă a 

Sportului, parte a Tratatului de la Lisabona. 

Fără sprijinul financiar venit din partea autorităților publice centrale și mai ales locale, sportul 

românesc se află, de ani buni, în cădere liberă, dovadă fiind rezultatele tot mai slabe pe care țara 

noastră le-a obținut la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, competiția supremă a sportului mondial. 

În județul Alba, în anii în care diversele ramuri sportive au beneficiat de susținere din partea 

autorităților centrale și locale, inclusiv din partea Consiliului Județean Alba, acestea au reușit să 

obțină rezultate deosebite. Astfel, pot fi enumerate rezultatele obținute de echipa de volei  a ACS 

Volei Alba-Blaj - triplă campioană națională și participantă în Champions League-, de echipa de 

baschet a CS Universitatea Alba Iulia- vicecampioană națională și căștigătoare a Ligii Europei 

Centrale-, atleții de la CS Unirea Alba Iulia cu prezențe constante la Jocurile Olimpice, jucători de 

fotbal componenți ai loturilor reprezentative ale României de juniori și seniori și exemplele pot 

continua. 

De asemenea, o serie de sportivi nu au putut beneficia de pregătire optimă pentru competițiile 

internaționale majore (Campionate Mondiale, Campionate Europene) din cauza lipsei fondurilor, 

lipsuri reflectate în rezultatele obținute de către aceștia în diverse ramuri sportive (atletism, judo, 

box, powerlifting,etc.) 

În acest an, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 18 mai 2017, au fost aduse  modificări 

importante  Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 în sensul  introducerii unor reglementări 

mai explicite cu privire la posibilitatea autorităților publice locale de a aloca sume pentru sprijinirea 

programelor sportive derulate  în raza unităţii administrativ-teritoriale de către structurile sportive și 

de către alte instituții ale statului. 

Date generale-premizele analizei de oportunitate 
 



 În acest context pot beneficia de alocare de sume din bugetul local al județului Alba cluburile 

sportive de drept public și privat și asociațiile județene pe ramură de sport, înfiinţate pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale, județul Alba, pentru finanţarea programelor sportive ale acestor structuri. 

 Deasemenea, federațiile sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba, pot beneficia de finanțare 

de la bugetul local al județului Alba pentru derularea programelor sportive organizate în raza unităţii 

administrativ-teritoriale, județul Alba. 

 Alocarea de fonduri de la bugetul local pentru susținerea programelor sportive se poate face 

prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, în speță, prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba. 

 Tot prin hotărâre este reglementată și modalitatea de efectuare a premierii performanțelor 

deosebite obținute la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale, în condițiile legii. 

  

 

 

 

 

”Sportul are forța să schimbe lumea. Are puterea să inspire, are puterea să unească oamenii într-un 

mod în care puține altele o reușesc. Sportul le vorbește tinerilor pe limba lor. Sportul poate crea 

speranță acolo unde cândva era doar deznădejde. Este mai puternic decât guvernele în eliminarea 

barierelor rasiale. Sportul râde în fața oricărui tip de discriminare.” (Nelson Mandela) 

 

Obiectivul principal al acestui  proiect este acela de a crea cadrul optim pentru susținerea  

activității sportive din județul Alba, stabilind ca prioritate susținerea sportului de înaltă performanță 

în disciplinele care se regăsesc în programul Jocurilor Olimpice. 

Astfel, în cazul jocurilor sportive (sporturi de echipă), se dorește susținerea financiară a 

structurilor  sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în Competițiile Oficiale 

Europene/Mondiale Intercluburi (Champions League, Europa League, Challenge Cup sau 

echivalente) și susținerea financiară a structurilor  sportive care au echipe de seniori/senioare  

participante în competițiile oficiale naționale, în prima ligă. 

În cazul disciplinelor sportive individuale se dorește susținerea financiară a structurilor 

sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de seniori, tineret și juniori, participante la 

Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe cuprinse în programul 

Jocurilor Olimpice), Jocurile Olimpice de Tineret, Jocurile Olimpice sau au sportivi medaliați la 

finalele Campionatelor Naționale de Seniori (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor 

Olimpice). 

Finanțarea acestor structuri sportive va fi făcută în funcție de nivelul valoric al performanțelor 

obținute și în completarea bugetului propriu al structurii sportive asigurat din alte surse (alocații 

bugetare de la alte autorități, venituri proprii și alte surse prevăzute de lege). 

Deoarece, în marea lor majoritate, federațiile sportive naționale neolimpice sau Federația 

Sportului Școlar și Universitar dispun de bugete foarte mici care nu le  permit asigurarea integrală a 

cheltuielilor de participare la competițiile internaționale oficiale, pentru componenții loturilor 

naționale, iar majoritatea participanților sunt nevoiți să-si asigure diferența din veniturile proprii, 

intenționăm să susținem financiar sportivii legitimați la structurile sportive de pe raza județului Alba, 

în vederea participării la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale, Jocurile Mondiale de 

profil. 

Asociația Județeană de Fotbal Alba, este singura asociație județeană pe ramură de sport, 

având un statut aparte în cadrul Federației Române de Fotbal și anume este organizatoarea 

competițiilor din Liga a 4-a și a 5-a la seniori. Pe lângă acestea, Asociația Județeană de Fotbal Alba 

mai organizează și competițiile județene de juniori A1, C, D, E și Cupa României până la nivel de 

finală județeană. În ultimii ani, mai mulți jucători de fotbal crescuți la echipele din județul Alba au 

ajuns la echipe de renume din străinătate și la loturile reprezentative ale României atât la nivel de 

juniori cât și la seniori. Astfel, ne dorim să sprijinim creșterea numărului de echipe din județul Alba 

prin finanțarea cu precădere a cheltuielilor care cad direct în sarcina echipelor participante în 

Informații privind obiectivele proiectului 
 



competiție, cheltuieli din cauza cărora multe dintre echipele potențial participante renunță să se mai 

înscrie. 

Organizarea, de către Federațiile Sportive Naționale, de competiții internaționale oficiale 

(Cupe internaționale, Campionate Europene, Campionate Mondiale) care să se desfășoare pe raza 

județului Alba este un alt obiectiv care se dorește a fi susținut. Aceste competiții de anvergură au un 

impact important atât pe plan sportiv cât și social. Acestea au și un puternic impact economic prin 

dezvoltarea infrastructurii specifice și a turismului din zonă.  

Sportul de masă are un rol extrem de important mai ales în rândul tinerilor, dar nu numai. Se 

vor susține acțiunile sportive școlare și de masă prin finanțarea programelor sportive desfășurate pe 

raza județului Alba de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar 

Județean Alba. Calendarul evenimentelor sportive ale acestor două instituții însumează peste 100 de 

astfel de acțiuni anual.  

Premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive 

interne și internaționale oficiale are loc în cadrul evenimentului Gala Sportului, organizat anual, în 

colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba, conform regulamentului aprobat prin 

hotărâre de către Consiliului  Județean Alba. 

Condițiile, criteriile, procedura precum și cuantumul pentru fiecare categorii de cheltuieli, 

respectiv fiecare categorie de participanți vor fi stabilite prin hotărăre a Consiliului Județean Alba. 

Finanțările care se vor realiza din bugetul local al Consiliului Județean Alba vor fi alocate 

doar către instituții publice și structuri sportive organizate ca organizații non profit, fară scop 

patrimonial, constituite conform legii. Nu vor putea beneficia de alocare de sume de la bugetul local 

structurile sportive organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni. 

Bugetul pentru acordarea acestor finanțări va fi cuprins anual în bugetul general al județului 

Alba și se va încadra în limita a maximum 5% din bugetul aprobat, conform reglementărilor legale 

în vigoare. 

 

 

 

 

 

 Elemente juridice 

 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale prevede la art. 91 alin. 1 și 5: 

”(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

  a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean; 

  b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

  c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 

  d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

  e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 

  f) alte atribuţii prevăzute de lege. 

  

       (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: 

          a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 

  1. educaţia; 

  2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

  3. sănătatea; 

  4. cultura; 

  5. tineretul; 

  6. sportul; 

  7. ordinea publică; 

        …………………..” 

CADRUL LEGAL 



 

 

 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

prevede, la Art. 3(1) : 

 

 “Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile 

sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul 

pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de 

practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.” 

 

De asemenea, în conformitate cu modificările aduse Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000 prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 18 mai 2017, se prevăd următoarele: 

 

Art. 18^1 

 

  (2) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca 

sume din bugetul local, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul 

ajutorului de stat, şi pentru:  

  a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale;  

  b) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale 

certificatului de identitate sportivă; 

  c) finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către 

asociaţiile judeţene/municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive 

corespondente; 

  d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către 

federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului 

Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

  e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru 

înalta performanţă sportivă; 

  f) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive 

interne şi internaţionale oficiale; 

  (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea activităţii potrivit 

alin. (1) şi (2) în limita a maximum 5% din bugetul aprobat. 

 

La Art. 67^1 

  "(3) Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 

cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, după 

caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 

administraţiei publice locale." 

 

 

 

 

Practicarea educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, 

garantat de statul român. Sportul de performanță constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea 

sportivă pe plan naţional, îndeplinind o importantă funcţie reprezentativă pentru România în 

competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional. 

Prin sport se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de 

selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop  să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la 

obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel.  

CONCLUZII 



Analizele făcute în acești ani au dovedit legătura direct proporțională între susținerea 

financiară de la bugetele centrale și locale  și nivelul performanțelor atinse de către echipele și 

sportivi care au beneficiat de această susținere. 

Sportul reprezintă un catalizator pentru resursele locale și poate constitui un factor de 

dezvoltare locală prin susținerea investițiilor în infrastructura specifică și a celor în resursa umană 

necesară derulării activităților de selecție, pregătire și participare la competiții.  

 Astfel, considerăm că este nu doar oportună ci mai ales imperativ necesară susținerea 

activității sportive din județul Alba, prin alocare de sume din bugetul local, susținere fără de care 

multe structuri sportive nu și-ar putea desfășura activitatea în condiții de normalitate sau chiar ar 

ajunge în pragul desființării. 

 

 

 

 

Lucian Docea 

 

Șef Serviciu Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării dreptului de administrare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str 

Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, în vederea amplasării unui post de 

transformare pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului MUSEIKON   

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din luna august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de 

administrare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, în 

vederea amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului 

MUSEIKON; 

- raportul de specialitate nr.15141/17.08.2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- avizul tehnic de racordare pentru consumator necasnic Nr. 70401647082/17.03.2017; 

Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 205/2014 privind aprobarea implementării 

proiectului „MUSEIKON.Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia” selectat spre finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 

European 2009-2014/Granturi SEE din cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12, cu modifiările ulterioare; 

 - Contractului de transmitere a dreptului de administrare încheiat între Consiliul judeţean 

Alba si Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unor imobile aparţinând domeniului public 

al judeţului Alba  nr. 1324-1479/24 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 867 şi art. 869 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;   

- art. 12 alin. 2, 3 şi 4 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia asupra unei suprafețe de teren de 15 mp,  în vederea amplasării unui post de transformare 

pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului MUSEIKON, şi a unei suprafeţe de 65 mp 

pentru  reţeaua electrică subterană de medie tensiune, din imobil situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, suprafeţe identificate, potrivit 

anexei nr. 1 , parte integranta a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004 încheiat între Consiliul Judeţean Alba 

şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se va modifica în mod corespunzător. 

Art. 3. Se aprobă constituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea Societății de Distribuție 

a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. prin SDEE Alba , asupra suprafeţei de 15 mp aferent 

postului de transformare şi de 65 mp pentru  reţeaua electrică subterană de medie tensiune din imobilul 

teren înscris în CF 95812 Alba Iulia şi nr. cad. 95812, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Unirii, nr. 1-3. judeţul Alba. 



Art. 4. Se mandatează președintele Consiliului Județean Alba pentru semnarea  Convenției 

de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice, conform anexei nr.2, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Predarea-preluarea suprafețelor descrise la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A - Sucursala Alba 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                  

 

AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                        p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Liliana NEGRUŢ                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 273 

Alba Iulia, 17 august 2017 

 





 

Anexa nr. 2 la  

Proiectul de hotărâre nr.273/17.08.2017 

 

 

Convenție de constituire a dreptului de uz, servitute 

și acces la utilitățile publice 

 

 

Capitolul I - Părţile contractante 

 

Art. 1.  

 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, reprezentat de domnul 

Ion DUMITREL – preşedinte şi domnul Florin Marian AITAI– director executiv, în calitate de 

titular al dreptului de proprietate asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Unirii, nr.1-3, înscris în CF 95812 Alba Iulia, sub nr. crt. 1, nr. cadastral 95812, teren intravilan, în 

suprafaţă de 16.037 mp,  denumit în continuare proprietar.  

și  

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, cu sediul în 

localitatea Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, județul Brașov, telefon 0268/830599, CIF 

RO14493260, reprezentată de domnul Nicu Constandache, Director General, prin SDEE Alba, 

având sediul în Alba Iulia, P-ța Consiliul Europei, nr. 1, județul Alba, J01/121/18.03.2002, CUI 

14519580, reprezentată de domnul Bogdan Medrea, Director, în calitate de beneficiar  

  

Întrucât 

 

Pe terenul înscris în CF 95812 Alba Iulia, sub nr. crt. 1, nr. cadastral 95812, teren intravilan, 

în suprafaţă de 16.037 mp, jud. Alba, urmează a se amplasa următoarele retele electrice, unde 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA va avea drept uz, servitute şi 

acces la utilităţile publice şi anume:  

- linie electrică subterană de medie tensiune, in lungime de 65 m ,situate în incinta 

imobilului,  suprafaţă afectată de 65 mp, 

- post de transformare în anvelopă de beton cu suprafaţa ocupată de 15 mp, amplasate 

conform schitei anexate, ( denumite în continuare  „retele electrice”), 

Părţile doresc să reglementeze situaţia juridică a terenului unde se află amplasate  reţelele electrice 

menţionate mai sus. 

În consecinţă, părţile au convenit încheierea prezentei convenții de constituire a dreptului de 

uz, servitute și acces la utilitățile publice, cu respectarea următoarelor clauze:  

 

Capitolul II – Obiectul convenției 

 

Art. 2. (1) Proprietarul terenului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, 

nr.1-3, înscris în CF 95812 Alba Iulia, sub nr. crt. 1, nr. cadastral 95812, teren intravilan, în 

suprafaţă de 16037 mp, constituie în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud  SA, pentru suprafața ocupată de 15 mp de postul de transformare în anvelopă 

beton și pentru suprafaţa de 65 mp, ocupată rețeaua electrică subterană de medie tensiune, dreptului 

de uz, servitute și acces la utilitățile publice beneficiarului Societatea de Distribuție a Energiei 

Electrice Transilvania Sud  SA: 



(i) Dreptul de uz și servitute pentru terenul, ocupat de postul de transformare şi reteaua 

electrică de alimentare cu energie electrică, drepturi ce vor fi exercitate de beneficiar conform Legii 

nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.  

(ii) Dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale, a 

retehnologizării, racordării de noi utilizatori, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție ori în caz 

de avarie la rețelele electrice.  

 

Capitolul III – Durata convenției 

 

Art. 3. Exercitarea drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra terenurilor afectate 

se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței instalațiilor.  

Accesul va fi permis numai pe suprafața de teren, care este strict necesară pentru efectuarea 

lucrărilor de retehnologizare, racordare de noi utilizatori, reparație, revizie, lucrări de intervenție ori 

în caz de avarie la rețelele electrice amplasate pe teren.  

Convenția intră în vigoare la data semnării ei și este valabilă pe toată durata existenței instalațiilor.  

 

Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

Art. 4. Drepturile și obligațiile proprietarului:  

(1) Proprietarul va permite accesul neîngrădit personalului și al utilajelor Beneficiarului, precum și 

al firmelor autorizate care prestează servicii pentru Beneficiar de oricâte ori este necesar, în scopul 

executării lucrărilor de modificare, racordare de noi utilizatori, reparații, întreținere, precum și 

exploatării rețelelor electrice.  

(2) Proprietarul se obligă, prin încheierea prezentei convenții, că nu va emite pretenții financiare 

legate de existența rețelelor electrice amplasate pe proprietatea sa, care aparțin beneficiarului. 

 

Art. 5. Drepturile și obligațiile beneficiarului:  

(1) Beneficiarul are un drept de uz și servitute, gratuit, asupra terenurilor pe care sunt amplasate 

reţelele electrice și drept de acces în scopul executării de lucrări de retehnologizare, reparare, 

revizie, avarii la Instalațiile electrice, drepturi exercitate în baza Legii nr. 123/2012 a energiei 

electrice și gazelor naturale.  

(2) Beneficiarul se obligă să exercite drepturile care fac obiectul prezentei convenții cu bună 

credință, ori de câte ori este nevoie. În cazul unei intervenții pe această proprietate, beneficiarul se 

obligă să refacă amplasamentul la starea inițială în cel mai scurt timp posibil.  

 

Capitolul V – Răspunderea părţilor 

 

Art. 6. Orice dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legatură cu interpretarea, 

executarea sau încetarea prezentei convenții va fi soluționată în mod amiabil de către părți. În cazul 

în care părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, respectiva dispută, controversă sau pretenție va fi 

soluționată în mod definitiv de către instanțele competente.  

 

Capitolul VI - Forţa majoră 

 

Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege.  

 

Capitolul VII – Litigii 

 

Art. 8. Litigiile care decurg din prezenta convenție se vor soluţiona pe cale amiabilă, inclusiv prin 

mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de instanţa competentă.  

Art. 9. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare/proprietate revine titularului dreptului.  

 



Capitolul VIII– Dispoziţii finale 

 

Art. 10. Prezenta conventie intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.  

Art. 11. Modificarea sau completarea prezentei conventii se poate efectua cu acordul părţilor, prin 

act aditional,în conditiile legii.  

Art. 12. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din prezentul contract.  

Art. 13. Prezenta conventie s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte.  

Art. 14. Prezenta conventie a fost încheiata azi __________ .  

 

 

Proprietar,          Beneficiar,  

Judeţul Alba        SDEE TRANSILVANIA SUD SA 

Consiliul Judeţean Alba       prin SDEE ALBA  

Preşedinte,       Director: Bogdan MEDREA 

Ion DUMITREL 

               Serviciul Urmarire Lucrari Investitii: Ioan PERJU  

    

                 Consilier Juridic: Nicoleta PUŞCAŞ 

 

Director executiv,              Birou Patrimoniu: Simona CETERAŞ 

Direcţia Juridică şi Relaţii Publice 

Liliana Negruţ 

 

 

 

Şef serviciu, 

Serviciul pentru Implementarea Programului Alba-România 100 

Cornelia Făgădar 

 

 

 

Avizat, 

Consilier juridic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de administrare a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, în vederea 

amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului 

MUSEIKON   

 

 

Proiectul “MUSEIKON.Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”, finanţat în cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului 

cultural şi natural PA16/RO12 prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-

2014/Granturi SEE este implementat de către Consiliul Judeţean Alba şi are ca scop restaurarea, 

reabilitarea şi refuncţionalizarea clădirii C3, fosta secţie de Psihiatrie a Spitalului Judeţean Alba, 

clădire monument istoric, aparţinătoare imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr.1-3, 

proprietate publică a Judeţului Alba.  

Una din condiţiile de depunere a cererii de finanţare, a constat în dezmembrarea acestui 

imobnil, în două parcele de teren, pe una dintre acestea trebuind să fie notată clădirea în care a 

funcţionat Secţia de Psihiatrie. 

În vederea racordării clădirii Museikon la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, s-a 

solicitat emiterea avizului tehnic de racordare de la Electrica Distribuţie Transilvania SA, sucursala 

Alba. Prin acest aviz Societatea Electrica Distribuţie solicită montarea unui post de transformare 

proiectat compactizat in constructie zidită, de tip abonat. Întrucât terenul bunului imobil respectiv se 

află în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, propun aprobarea încetării dreptului 

de administrare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei suprafeţe de 15 mp şi pentru 

linia electrică subterană de medie tensiune, în lungime de 65 m, suprafaţă afectat 65 mp. Conform 

Codului Civil, dreptul de administrare încetează prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, daca 

interesul public o impune, de organul care l-a constituit.  

De asemenea, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. ne 

propune reglementarea juridică a terenului aferent rețelei de alimentare cu energie electrică, în 

sensul constituirii dreptului de uz și servitute pentru linia electrică subterană de medie tensiune, în 

lungime de 65 m, suprafaţă afectat 65 mp şi pentru postul de transformare în anvelopă beton cu 

suprafaţă ocupată de 15 mp, ceea ce le asigură accesul la rețeaua de distribuire a energiei electrice și 

de intervenție la nevoie, prin semnarea unei Convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și 

acces la utilități publice, asigurând energia electrică necesară funcționării clădirii Museikon. 

 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. 273 din 17 

august 2017. 

    

 

PREŞEDINTE                                     

Ion DUMITREL 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 15141/17.08.2017 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de administrare a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, în vederea 

amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului 

MUSEIKON   

 

 

Imobilul situat administrativ in municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, înscris în C.F. 

nr.95812 Alba Iulia, cu nr. cadastral 95812, cu o suprafață totala de 16.037 mp, este cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 34 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi se 

află în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

   Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 205/2014 s-a aprobat implementarea 

proiectului „MUSEIKON.Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia” selectat spre finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 

European 2009-2014/Granturi SEE din cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12, cu o valoare totală a proiectului de 2.106.283,22 euro.  

Acest proiect are ca scop restaurarea, reabilitarea şi refuncţionalizarea clădirii C3, fosta 

secţie de Psihiatrie a Spitalului Judeţean Alba, clădire monument istoric. Urmare a cererii 

Consiliului Judeţean Alba inregistrată cu nr. 70401647082/02.11.2016 de racordare a clădirii 

MUSEIKON la reţeaua electrică, Societatea Electrica Distribuţie Transilvania SUD SA Sucursala 

Alba a emis aviuzul tehnic nr. 70401647082/17.03.2017, de racordare pentru consumator necasnic 

prin care solicită montarea unui post de transformare proiectat compactizat în construcţie zidită cu 3 

compartimente, la consumator, care va fi echipat cu: 

-1 compartiment pentru tabloul de 20KV 

-1 compartiment pentru un trafo proiectat de 20/0,4kV;250 kVA 

-1 TDRI, protejat cu întrerupător automat tripolar de 630 reglat, la care accesul se va face din 

exterior.  

Suprafaţa de teren de 15 mp necesară construirii acestui post de transformare este cuprinsă în 

bunul imobil teren aferent de 16,037 mp, proprietate publică a judeţului Alba şi aflată în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în baza contractului de administrare nr. 

1324-1479/24 februarie 2004, cu modificările ulterioare. 

Conform articolului 869 din Codul Civil ,“ Dreptul de administrare încetează odată cu 

încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă 

interesul public o impune, de organul care l-a constituit.”  

Funcţionarea în condiţii optime a clădirii MUSEIKON presupune racordarea acesteia la 

rețelele de utilități publice, racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică fiind prioritară. 

Conform art. 12 (2) din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu 

modificările și completările ulterioare, titularul autorizației de înființare și licență are asupra 

terenurilor proprietate publică și privată următoarele drepturi: 

 „a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării 

sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei; 

  b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de 

înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare; 

 c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de 

reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de 

amplasare a acestora, în condiţiile legii; 



 d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol 

persoane şi bunuri; 

 e) dreptul de acces la utilităţile publice”. 

Conform art. 12 (3) din Legea 123/2012 dreptul de uz și de servitute au ca obiect utilitatea 

publică, au caracter legal și se exercită fără înscriere în Cartea Funciară pe toată durata existenței 

capacității energetice, iar conform art. 12 (4) „exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra 

proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se 

realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora.”, încheindu-se în acest sens o 

convenție-cadru între părțile interesate. 

În consecinţă, este necesară şi oportună adoptarea Proiectului de hotărâre privind încetarea 

dreptului de administrare asupra suprafeţei de 15 mp pentru construirea postului de transformare 

pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului MUSEIKON  şi modificarea în mod 

corespunzător a contractului de administrare 1324-1479/2004 încheiat între Consiliul Judeţean Alba 

şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia precum si aprobarea încheierii Convenției de constituire a 

dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice în favoarea Societății de Distribuție a Energiei 

Electrice Transilvania Sud S.A. asupra supafeţei de 15 mp postul de transformare şi 65 mp pentru  

reţeaua electrică subterană de medie tensiune din imobilul teren înscris în CF 95812 Alba Iulia şi nr. cad. 

95812, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, asigurând energia electrică 

necesară funcționării clădirii Museikon. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Codului Civil potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului , va permite funcţionarea 

în condiţii optime a clădirii MUSEIKON. 
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Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, în calitate de 

reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,APA ALBA" 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în luna august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

doamnei Prejban Nicoleta Noemi, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba 

în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBA" 

- raportul de specialitate comun al Serviciului pentru implementarea Programului Alba - 

România 100 şi al Direcției Dezvoltare şi Bugete nr. 15.103/17.08.2017; 

- Adresa nr. 282 din 07 august 2017 a Asociației Apa Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 14.519  din 07 august 2017. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.(1) lit.d) şi ale art. 91(5) alin. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale     

nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 16, alin (3), lit. d) şi art. 21, alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară "Apa Alba"; 

- art. 35, alin (8) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările si completǎrile ulterioare; 

Luând în considerare:  

- Strategia de tarifare pentru serviciile de apǎ şi apǎ uzatǎ furnizate de Operatorul 

Regional SC APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017 - 2022, aprobatǎ în unanimitate de membrii 

Asociației prin hotarâri ale consiliilor locale, respectiv a consiliului județean şi de asemenea, 

aprobatǎ prin Hotǎrârea Adunǎrii generale a Asociației Apa Alba nr. 13/31.08.2016; 

- avizul ANRSC nr. 507614 din 31.07.2017 privind modificarea prețurilor la apa potabilǎ şi 

a tarifelor la canalizare - epurare pe întreaga arie de operare, pentru SC APA CTTA SA Alba, 

județul Alba;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”; 

  În temeiul art. 97 şi art.115, alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale     

nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. unic.  Se acordă mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, reprezentant al 

judeţului Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Alba" pentru 

exprimarea votului, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Alba, referitor la modificarea 

preţului unic de livrare a apei potabile şi a tarifului unic pentru colectarea apei uzate, dupǎ cum 

urmeazǎ: 

 Preț/tarif 

actual   

- lei/mc- 

Preț/tarif 

propus   

- lei/mc- 

I. Apǎ potabilǎ - preț de livrare (preț unic pentru toate 

localitǎțile ȋn care SC APA CTTA SA Alba, ca operator 

regional, distribuie apǎ potabilǎ, prin sucursalele sale) 

3,01 3,14 

II.  Canalizare - tarif (tarif unic pentru toate localitǎțile ȋn 

care SC APA CTTA SA Alba, ca operator regional, 

colecteazǎ apele uzate menajere şi cele pluviale, prin 

sucursalele sale) 

2,86 3,18 

* Tarif fără TVA 



 

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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, doamnei Prejban Nicoleta 

Noemi, Direcției Juridice si Relatii Publice, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare "Apa Alba". 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE,                                               

     Ion  DUMITREL              

                                                                                                               AVIZAT 

                                                                                         p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA 

                                                                                                            Director executiv 

     Liliana Negruț  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 271 

Alba Iulia, 17 august 2017 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind acordarea unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, în calitate de 

reprezentant al  Consiliului Județului Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,APA ALBA" 

 

 

Prin adresa Asociaţiei „APA ALBA” nr. 282 din 07 august 2017 înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 14.519  din 07 august 2017, se solicita acordarea unui mandat 

special reprezentantului judeţului Alba in Adunarea Generală a Asociaţiei de a vota ajustările 

preţului apei potabile si a tarifului la canalizare care vor fi aplicate începând cu luna august 2017. 

În şedinţa  ordinară din data de 24 octombrie 2013, prin  Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 178/2013, s-a desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea generală a Asociaţiei de 

dezvoltare Intercomunitară “Apa Alba”. Reprezentantul judeţului Alba d-na Prejban Nicoleta 

Noemi în aceasta calitate şi în baza mandatelor speciale primite votează în Adunarea generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Alba” în numele şi pe seama Consiliului Judeţean 

Alba. 

In conformitate cu prevederile art. 21 alin (1) din Statutul Asociaţiei „APA ALBA” , 

„Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei luate in exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. 

(2) lit (i)-(j) si art. 16 alin (3) lit. a), c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor in 

adunarea generala a Asociaţiei decât in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin 

hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 

Avand in vedere: 

-  prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Potrivit art. 16 alin. (3) lit. „d” din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intracomunitară Apa 

Alba, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală aprobă ajustarea şi modificarea 

preţurilor şi tarifelor propuse de Operator iar conform art. 21(1) hotărârile adunării generale luate în 

exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. „d” nu pot fi votate de reprezentanţii 

asociaţilor „decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărârea  autorităţii 

deliberative  a asociatului al cărui reprezentant este.” 

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. 271 din 17 

august 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
  

 

 

 

 

 



 

ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Serviciul pentru Implementarea  

Programului Alba - România 100 

Direcția Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 15.103/17.08.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  acordarea unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta 

Noemi, în calitate de reprezentant al  Consiliului Județului Alba în Adunarea generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBA" 

 

Potrivit art. 91 (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a) pct 13 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judetean „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes 

judeţean” 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”, a fost aprobată 

modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statutului Asociaţiei „APA ALBA” aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 20 decembrie 2007. 

Prin această modificare a fost aprobată desemnarea unui reprezentant al Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”. Reprezentantul judeţului Alba d-na Prejban 

Nicoleta Noemi în aceasta calitate şi în baza mandatelor speciale primite votează în Adunarea 

generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Alba” în numele şi pe seama Consiliului 

Judeţean Alba. 

In conformitate cu prevederile art. 21 alin (1) din Statutul Asociaţiei „APA ALBA” , 

„Hotărârea adunării generale a Asociaţiei luate in exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. 

(2) lit (i) - (j) si art. 16 alin (3) lit. a), c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor in 

adunarea generala a Asociaţiei decât in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin 

hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 

Prin adresa Asociaţiei „APA ALBA” nr. 282 din 07 august 2017, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 14.519  din 07 august 2017, se solicita acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba in Adunarea Generala a Asociaţiei de a vota ajustările 

preţului apei potabile si a tarifului la canalizare care vor fi aplicate începând cu luna august 2017. 

Propunerea Asociației "Apa Alba" ține cont de Strategia de tarifare pentru serviciile de apǎ 

şi apǎ uzatǎ furnizate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba pentru perioada 2017 - 2022, 

aprobatǎ prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba cu nr. 219 din 29 decembrie 2014 precum şi de 

membrii asociației prin hotarâri ale consiliilor locale şi de asemenea aprobatǎ prin hotǎrârea 

Adunǎrii generale a Asociației Apa Alba nr. 13/31.08.2016, strategie care nu a fost aplicatǎ pânǎ ȋn 

acest moment. 

 Deasemenea propunerea ține cont de Avizul A.N.R.S.C. nr. 507614 din 31.07.2017 privind 

modificarea prețurilor la apa potabilǎ şi a tarifelor la canalizare - epurare pe intreaga arie de 

operare, pentru SC APA CTTA SA Alba, Județul Alba. 

 Menționǎm faptul cǎ prețurile la apa potabilǎ şi a tarifele la canalizare au rǎmas 

nemodificate din ianuarie 2015, din cauza ȋntârzierii aplicǎrii prevederilor strategiei. 

In conformitate cu  propunerea înaintată de către operatorul regional SC APA CTTA SA, 

modificările sunt:  

 

  Preț/tarif 

actual   

- lei/mc- 

Preț/tarif 

propus   

- lei/mc- 

I. Apǎ potabilǎ - preț de livrare (preț unic pentru toate 3,01 3,14 



localitǎțile ȋn care SC APA CTTA SA Alba, ca operator 

regional, distribuie apǎ potabilǎ, prin sucursalele tale 

II.  Canalizare - tarif (tarif unic pentru toate localitǎțile ȋn 

care SC APA CTTA SA Alba, ca operator regioonal, 

colecteazǎ apele uzate menajere şi cele pluviale, prin 

sucursalele sale) 

2,86 3,18 

* Tarif fără TVA 

 

 

 Având în vedere cele prezentate vă propunem spre aprobare acordarea unui mandat special 

Doamnei Prejban Nicoleta Noemi, reprezentanta Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a 

Asociației ,,Apa Alba" pentru a vota modificare preţului apei potabile si a tarifului la canalizare care 

vor fi aplicate începând cu luna august 2017 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                       SEF SERVICIU, 

       Aitai Marian                                                                         Fǎgǎdar Cornelia 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                 

Ocna Mureş -  Blaj, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

 

 

 

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

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Ocna Mureş - Blaj, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14969 din 16 august 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe traseul Ocna Mureş - Blaj, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 14927/11 august 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1660/11 august 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Blaj;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 august 2017-3 

august 2019, pe traseul Ocna Mureş - Blaj, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans 

SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14233677, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Cornel 

Medrea, nr. 16 A, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 

caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport rutier SC Gicu Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Liliana NEGRUŢ        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 270 

Alba Iulia, 16 august 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Ocna Mureş - Blaj, operatorului de transport rutier  

SC Gicu Trans  SRL 

 

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

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de 

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

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 11 august 2017, operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO14233677, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Cornel Medrea, nr.     

16 A, Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de 

art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Ocna Mureş - Blaj, cu valabilitate în perioada 25 august 2017 - 3 august 2019        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1660/11 august 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna 

Mureş - Blaj, în baza contractului de prestări de servicii nr. 897/21 iulie 2017, încheiat cu  SC 

Bosch Rexroth SRL, cu sediul în municipiul Blaj, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

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

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Gicu Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu 

prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 270 din   

16 august 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 14969/16.08.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Ocna Mureş - Blaj, operatorului de transport rutier  

SC Gicu Trans  SRL 

  

 

Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu 

prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general. 

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

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

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

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

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

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

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

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 



regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 

publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

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

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 14927/11 august 

2017, operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, 

RO14233677, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Cornel Medrea, nr. 16 A, Judeţul Alba, 

solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Blaj, cu valabilitate în perioada 

25 august 2017 - 3 august 2019. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări de servicii nr. 897/21 iulie 2017, încheiat cu  

SC Bosch Rexroth SRL, cu sediul în municipiul Blaj, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, Județul Alba. 

Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților SC Bosch Rexroth 

SRL pe ruta Ocna Mureş - Blaj și retur, conform graficului de circulație propus avizat de către 

beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de 

circulație propus prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Gicu Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Blaj, a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1660/11 iunie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 25 

august 2017 - 3 august 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER, 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din  24 august  2017;   

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 15275/ 21 august 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 7927/21 august 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15277/21 august 2017; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/24 mai 2017 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba  

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 17 alin. 2 şi 3 şi art. 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 7 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

desemnarea domnului comisar șef de poliție Mihai RUS desemnat să îndeplinească atribuțiile 

funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar șef de 

poliție Laurențiu CRIȘAN. 

Art. 2. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

este următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, desemnat să îndeplinească 

 atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 



 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 3. Prevederile art. 2, 3, 4, 6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului Mihai Rus,  Direcţiei juridică și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse umane și Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

 

 

 

 

                               AVIZAT, 

                     PREŞEDINTE,                               p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,        

                    ION DUMITREL                     Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Înregistrat cu nr. 274 

Alba Iulia,  21 august 2017  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. 

Scopul principal al autorității teritoriale de ordine publică constă în asigurarea bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativ-

teritorială) în care funcţionează. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată o altă componență, pentru o perioadă de 4 ani. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de 

consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002. 

Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016, prin care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește conducerea 

operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri. 

 Prin adresa nr. 7927/21 august 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15277/21 august2017 ni se aduce la 

cunoștință faptul că domnul comisar șef de poliție Mihai RUS a fost desemnat să îndeplinească 

atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba  în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar 

pentru desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea componenței 

acestei autorități 

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

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

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, înregistrat cu nr. 274/21august 2017. 

 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,  

documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Nr. 15275 /21 august 2017  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu 

rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.  

Prin activitatea sa, autoritatea teritorială de ordine publică asigură reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate 

publică. 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în 

care funcţionează. 

Componența autorității teritoriale de ordine publică este stabilită prin art. 17  alin. 2 din 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: „şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un 

reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul 

judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful 

inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi  

şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ”. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

La solicitarea Comitetului de organizare al Autorității teritoriale de ordine publică, 

Consiliul Județean Alba, a procedat la desemnarea  unui număr de 6 consilieri județeni, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea 

consilierilor județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba. Au fost nominalizați prin această hotărâre să facă parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba următorii consilieri județeni: 

- domnul consilier judeţean Tudor PONORAN -  Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Claudiu Vasile RĂCUCI - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Dumitru FULEA - Partidul Național Liberal; 

- domnul consilier judeţean Ioan FLOREA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Dorin Gheorghe SANDEA – Partidul Social Democrat; 

- domnul consilier judeţean Gheorghe FENEȘER – Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 a fost validată 

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, în 

următoarea componență: 

Președinte:  Dumitru FULEA  - consilier judeţean 



Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

  Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

 Claudiu Vasile RĂCUCI - consilier judeţean 

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Felician ITU   - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Dorel SOFICA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Ulterior, au fost operate următoarele modificări cu privire la componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba: 

1. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202/27 octombrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au fost 

validate în calitate de membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea 

domnului Marius ZINCA, ca urmare a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de 

subprefect al Judeţului Alba și desemnarea domnului comisar șef de poliție Cristian-Ioan 

DUNCA - împuternicit la comanda Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, în locul 

domnului comisar șef de poliție Mihai RUS.  

2. Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 226/29 noiembrie 2016 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba și 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba au 

fost validate în calitate de membri al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea 

domnului colonel Marius-Claudiu GIUREA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de 

inspector șef la Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, în locul domnului 

colonel Felician ITU (ca urmare a trecerii în rezervă cu drept de pensie) și desemnarea domnului 

colonel Cornel OPRIȘA - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de inspector șef la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în locul domnului colonel 

Dorel SOFICA.   

3. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34/24 ianuarie 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a fost constată încetarea 

calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului 

consilier județean Claudiu Vasile RĂCUCI, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului consilierului judeţean, precum și încetarea calității de membru (și 

implicit de președinte) al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului 

consilier județean Dumitru FULEA - declarat ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție. Prin aceeași 

hotărâre au fost nominalizați în calitate de membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, domnii consilieri județeni Hațegan Marius Nicolae și Albani – Rocchetti Simone. 

4. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 66/16 martie 2017 cu privire la 

constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba a domnului consilier județean Feneșer Gheorghe a fost constată încetarea calității 

de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier 

județean Feneșer Gheorghe, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului consilierului judeţean 

5. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/14 aprilie 2017 a fost revocată 

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



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

consilier județean Feneșer Gheorghe. 

6. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120/14 aprilie 2017 a fost constatată 

încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului Marius ZINCA, ca urmare a încetării exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei 

publice de subprefect al Judeţului Alba, fiind validată, în calitate de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea doamnei Monica POPESCU, ca urmare a 

exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al Judeţului Alba. 

7. De asemenea, prin același act administrativ, a fost validată, în calitate de membru al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea domnului comisar șef de poliție 

Mihai RUS – desemnat să îndeplinească atribuțiile șefului Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Cristian-Ioan DUNCA. 

8. Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.149/24 mai 2017  a fost validat, în 

calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, desemnarea domnului 

comisar șef de poliție Laurențiu CRIȘAN- desemnat să îndeplinească atribuțiile șefului 

Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Mihai RUS. 

- Prin  adresa nr. 7927/21 august 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15277/21 august 2017 ni se aduce la 

cunoștință faptul că domnul comisar șef de poliție Mihai RUS  a fost desemnat să îndeplinească 

atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba. 

 

Raportat la prevederile art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (conform 

textului redat anterior), şi ale art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002 conform căruia ,,subprefectul, şeful 

Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, respectiv şeful inspectoratului de poliţie 

judeţean şi şeful Corpului gardienilor publici al municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului, 

sunt membri de drept ai autorităţii teritoriale de ordine publică,, consider că se impune 

modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, cu 

modificările și completările ulterioare la care am făcut trimitere mai sus și implicit a 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba în sensul validării, în 

calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, a domnului comisar șef de 

poliție Mihai RUS - desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Laurențiu CRIȘAN. 

 Ca urmare a modificărilor la care am făcut trimitere mai sus, componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, va fi următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, desemnat să                 

     îndeplinească atribuțiile funcției de șef al    

    Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă,    

     reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

              Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

             Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

  Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

  Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

  Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

  Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

  Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

  Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

  Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

  Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de  

      Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 



  Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații  

      de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

  Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba, în forma prezentată de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

 

                  

                             p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Liliana NEGRUȚ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier superior, 

Negrescu Ştefania Petronela 
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