
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba și instituțiile publice din subordine  

 

 

 Consiliul Județean Alba convocat în ședința ordinară din luna septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și 

instituțiile publice din subordine; 

- raportul de specialitate nr. 16196 din 6 septembrie 2017 al Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile : 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, conform  anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

   (2) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru 

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, conform  anexei nr. 2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

   (3) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, conform  anexei nr. 1 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, directorul executiv al 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba şi directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

Înregistrat cu nr. 287 

Alba Iulia, 6 septembrie 2017                   



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 287 din 6 septembrie 2017 

 

 

 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 

pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

Funcția publică 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

Număr 

de 

funcții 

publice 

ocupate 

Număr 

de 

funcții 

publice 

vacante 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

înființate 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

reorganizării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

promovării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

Secretar al județului 1 1 0          

Director executiv în cadrul aparatului propriu al 

autorităților administrației publice locale 3 3 0          

Director executiv adjunct din cadrul aparatului 

propriu al autorităților administrației publice locale 1 1 0          

Șef serviciu 8 8 0          

Șef birou 3 3 0          

Funcții publice de conducere specifice 1 1  0          

Total categoria funcționari publici de conducere 17 17 0      

Auditor clasa I grad profesional superior 5 3 2         2 

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1 0   1      

Consilier juridic clasa I grad profesional principal    1     1  

Consilier juridic clasa I grad profesional  superior 10 5 5      5 

Consilier clasa I grad profesional debutant 2 1 1   1     1 

Consilier clasa I grad profesional asistent    1   1    

Consilier clasa I grad profesional principal 3 2 1   2     1 

Consilier clasa I grad profesional superior 
 

75 68 7 2   2   7 

Inspector clasa I grad profesional asistent 2 1 1   1     1 



Inspector clasa I grad profesional principal    1     1  

Inspector clasa I grad profesional superior 5 4 1         1 

Total funcții publice clasa I 103 85 18 5 5 3 2 18 

Total funcții publice execuție 103 85 18 5 5 3 2 18 

Total funcții publice 120 102 18 5 5 3 2 18 

         

 

              AVIZAT, 

          PREȘEDINTE,   SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                        Ion DUMITREL             Vasile BUMBU 

   

                                                                                                                                                                                                        

             

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 287 din 6 septembrie 2017 

 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 

pe anul 2018 pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

 

 

Funcția publică 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

Număr 

de 

funcții 

publice 

ocupate 

Număr 

de 

funcții 

publice 

vacante 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

înființate 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

reorganizării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

promovării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

Director executiv din cadrul instituțiilor publice 

subordonate 1 1 0           

Șef birou 1 1 0           

Total categoria funcționari publici de conducere 
2 2 0           

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1 0   1       

Consilier juridic clasa I grad profesional principal        1   1     

Consilier juridic clasa I grad profesional superior 2 2  0           

Consilier clasa I grad profesional principal 1 1  0   1       

Consilier clasa I grad profesional superior 3 3  0 1     1   

Inspector clasa I grad profesional asistent 2 2  0   2       

Inspector clasa I grad profesional principal 2 1 1 2 1   2 1 

Inspector clasa I grad profesional superior 4 4  0 1   1     

Total funcții publice clasa I 15 14 1 5 5 2 3 1 

Total funcții publice execuție 15 14 1 5 5 2 3 1 

Total funcții publice 17 16 1 5 5 2 3 1 

  

                         AVIZAT, 

          PREȘEDINTE,   SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                        Ion DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 



                       Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 287 din 6 septembrie 2017 

 

 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 

pe anul 2018 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 

 

Funcția publică 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

Număr 

de 

funcții 

publice 

ocupate 

Număr 

de 

funcții 

publice 

vacante 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

înființate 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

reorganizării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

promovării 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

rezerva

te 

promo

vării 

rapide 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

care vor 

fi ocupate 

prin 

recrutare 

Director general din cadrul instituţiilor publice 

subordonate 1 1    0            

Director general adjunct din cadrul instituţiilor 

publice subordonate 2 2  0           

Director executiv din cadrul instituţiilor publice 

subordonate 2 1 1         1 

Șef serviciu 9 4 5         5 

Șef birou 2 0 2         2 

Total categoria funcționari publici de 

conducere 16 8 8     8 

Auditor clasa I grad profesional superior 
 

2 1 1         1 

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant 1 1 0   1       

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 0 1 1   1   1 

Consilier juridic clasa I grad profesional principal 2 2 0   1       

Consilier juridic clasa I grad profesional superior 7 6 1 1   1   1 

Consilier clasa I grad profesional asistent 1 1 0           

Consilier clasa I grad profesional principal 7 7 0   5       

Consilier clasa I grad profesional superior 40 39 1 5   5   1 

Total funcții publice clasa I 61 57 4 7 7 7  4 



Referent clasa III grad profesional superior 3 3 0           

Total funcți publice clasa III 3 3 0      

Total funcții publice execuție 64 60 4 7 7 7 0 4 

Total funcții publice 80 68 12 7 7 7 0 12 

 

                                  AVIZAT, 

          PREȘEDINTE,   SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                        Ion DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 

2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și instituțiile publice din 

subordine  

 

 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare stabilește în sarcina preşedintelui consiliului judeţean elaborarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice, document care cuprinde: 

- Numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici; 

- Numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării 

rapide; 

- Numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; 

- Numărul maxim de al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate; 

- Numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării; 

- Numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade 

profesionale; 

- Numărul maxim al funcţiilor publice de conducere. 

 La începutul lunii septembrie a fost înaintat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate şi serviciile 

publice subordonate, prin încărcarea acestuia pe Portalul instituţiei.  

Întrucât Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu a formulat observații referitoare la 

modul de completare a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de 

specialitate şi serviciile publice subordonate, în conformitate cu prevederile Ordinului 

Preşedintelui Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea 

Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, am iniţiat proiectul 

de hotărâre înregistrat cu nr. 287 din 6 septembrie 2017. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 16196 /06.09.2017 

 

 

 

Raport de specialitate  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 

2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și instituțiile publice din 

subordine  

 

 

Prin Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte modalitatea de ocupare a funcțiilor 

publice vacante, existente în statul de funcții al autorităților sau instituțiilor publice,  precum și 

înființarea sau reorganizarea unor funcții. Modalitățile de ocupare stabilite prevăzute de art. 23 

din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu completările si 

modificările ulterioare sunt: promovarea și recrutarea (ocuparea funcției prin concurs). 

Potrivit art. 10 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

7660/2006 ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală sunt obligaţi să 

transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Planul de ocupare a funcțiilor publice 

pentru anul următor, până la data de 31 august a fiecărui an. Datele sunt transmise centralizat şi 

pentru autorităţile şi instituţiile publice din subordinea ordonatorului principal de credite sau 

finanţate prin bugetul acestuia, respectiv pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

Planul de ocupare înaintat către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prevede 

înființarea sau reorganizarea unor funcții pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor 

publici care îndeplinesc condițiile de promovare la termenul stabilit de art. 64 - 65 din Legea nr. 

188/1999, precum și înființarea sau reorganizarea unor funcții pentru promovarea funcționarilor 

publici la termenul stabilit de art. 70 – promovare rapidă prin concurs organizat de A.N.F.P.. Nu 

s-au propus alte  înființări de funcții sau reorganizarea structurii organizatorice pentru aparatul de 

specialitate sau instituțiile subordonate. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici analizează propunerile autorităţilor şi 

instituţiilor publice din administraţia publică locală şi transmite eventuale observaţii şi propuneri. 

Conform art. 11 până la data de 15 octombrie a fiecărui an consiliul judeţean, trebuie să aprobe 

Planul de ocupare a funcţiilor publice. Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică 

locală pot modifica modalităţile de ocupare a funcţiilor publice semestrial, cu înştiinţarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Având în vedere faptul că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu a transmis 

observaţii la şi propuneri la planul înaintat propun aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor 

publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba în forma propusă prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 287 din 6 

septembrie 2017. 

 

 

Şef birou 

Horațiu-Zaharia Suciu 

   

  



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                 

Abrud - Cîmpeni -  Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul 

SA; 

- raportul de specialitate nr. 16549 din 12 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licențe de 

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

speciale pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 16404/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1816/12 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA în vederea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni;  

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 29 septembrie 

2017 - 31 august 2018, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, operatorului de transport 

rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. 

Valea Bistrei, nr. 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 Arieşul SA 

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 Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 291 

Alba Iulia, 12 septembrie 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 Abrud - Cîmpeni -  Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

 

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 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de 

înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, 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 Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 29 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. 1816/12 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, în baza contractului de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 

2017 încheiat cu SC Cupru Min SA, cu sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, 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 Arieşul SA 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. 291 din    

12 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 16549/12.09.2017 

 

 

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 Abrud - Cîmpeni -  Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

  

 

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. 16404/11 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, 

RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul Alba, solicită 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni- Roşia Poieni, cu valabilitate 

în perioada 29 setembrie 2017 - 31 august 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 încheiat cu  

SC Cupru Min SA, având sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate 

speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la 

punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.  

Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, de luni până 

duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Arieşul SA în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia 

Poieni, 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. 1816/12 septembrie 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 Arieşul 

SA. 

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 29 

septembrie 2017 - 31 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                 

Baia de Arieş - Muşca -  Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC 

Arieşul SA; 

- raportul de specialitate nr. 16550 din 12 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licențe de 

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

speciale pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 16405/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1816/12 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA în vederea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni;  

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 29 septembrie 

2017 - 31 august 2018, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de 

transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul 

Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 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 Arieşul SA 

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 Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 292 

Alba Iulia,  12 septembrie 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 Baia de Arieş - Muşca -  Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

 

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 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de 

înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, 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 Baia de Arieş - Muşca  - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 29 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. 1816/12 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia 

de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, în baza contractului de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 

2017 încheiat cu SC Cupru Min SA, cu sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, 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 Arieşul SA 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. 292 din    

12 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 16550/12.09.2017 

 

 

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 Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

  

 

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. 16405/11 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, 

RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul Alba, solicită 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, cu 

valabilitate în perioada 29 septembrie 2017 - 31 august 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 încheiat cu  

SC Cupru Min SA, având sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate 

speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la 

punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.  

Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, de luni 

până duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Arieşul SA în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia 

Poieni, 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. 1816/12 septembrie 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 Arieşul 

SA. 

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 29 

septembrie 2017 - 31 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                 

Abrud - Mătişeşti, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Abrud - Mătişeşti, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA; 

- raportul de specialitate nr. 16552 din 12 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licențe de 

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

speciale pe traseul Abrud - Mătişeşti, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

16409/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1816/12 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA în vederea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Mătişeşti;  

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 29 septembrie 

2017 - 31 august 2018, pe traseul Abrud - Mătişeşti, operatorului de transport rutier SC 

Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea 

Bistrei, nr. 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 Arieşul SA 

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 Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 293 

Alba Iulia, 12 septembrie 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 Abrud - Mătişeşti, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

 

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 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de 

înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, 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 Abrud - Mătişeşti, cu valabilitate în perioada 29 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. 1816/12 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

Abrud - Mătişeşti, în baza contractului de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 încheiat cu 

SC Cupru Min SA, cu sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, 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 Arieşul SA 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. 293 din    

12 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 16552/12.09.2017 

 

 

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 Abrud - Mătişeşti, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

  

 

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. 16409/11 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, 

RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul Alba, solicită 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Mătişeşti, cu valabilitate în perioada 29 

septembrie 2017 - 31 august 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 încheiat cu  

SC Cupru Min SA, având sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate 

speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la 

punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.  

Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea a 2 curse zilnic dus/întors, pe traseul Abrud - Mătişeşti, de luni până vineri inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Arieşul SA în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Mătişeşti, 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. 1816/12 septembrie 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 Arieşul 

SA. 

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 29 

septembrie 2017 - 31 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                 

Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Abrud - Gura Cornei- Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC 

Arieşul SA; 

- raportul de specialitate nr. 16554 din 12 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licențe de 

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

speciale pe traseul Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 16406/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1816/12 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA în vederea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni;  

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 29 septembrie 

2017 - 31 august 2018, pe traseul Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de 

transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul 

Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 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 Arieşul SA 

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 Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 294 

Alba Iulia, 12 septembrie 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 Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

 

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 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de 

înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, 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 Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 29 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. 1816/12 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, în baza contractului de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 

2017 încheiat cu SC Cupru Min SA, cu sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, 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 Arieşul SA 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. 294 din    

12 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 16554/12.09.2017 

 

 

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 Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

  

 

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. 16406/11 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, 

RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul Alba, solicită 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, cu 

valabilitate în perioada 29 septembrie 2017 - 31 august 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 încheiat cu  

SC Cupru Min SA, având sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate 

speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la 

punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.  

Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea unei curse zilnic dus/întors, pe traseul Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, de luni 

până duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Arieşul SA în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Gura Cornei - Roşia 

Poieni, 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. 1816/12 septembrie 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 Arieşul 

SA. 

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 29 

septembrie 2017 - 31 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                 

Abrud - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Abrud - Muşca- Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA; 

- raportul de specialitate nr. 16556 din 12 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licențe de 

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

speciale pe traseul Abrud - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 16408/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1816/12 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA în vederea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Muşca - Roşia Poieni;  

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 decembrie 2017 - 

28 februarie 2018, pe traseul Abrud - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier 

SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea 

Bistrei, nr. 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 Arieşul SA 

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 Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 295 

Alba Iulia, 12 septembrie 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 Abrud - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

 

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 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de 

înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, 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 Abrud - Muşca - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 decembrie 2017 - 28 februarie 

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. 1816/12 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

Abrud - Muşca - Roşia Poieni, în baza contractului de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 

încheiat cu SC Cupru Min SA, cu sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, 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 Arieşul SA 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. 295 din    

12 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 16556/12.09.2017 

 

 

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 Abrud - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

  

 

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. 16408/11 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, 

RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul Alba, solicită 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Muşca - Roşia Poieni, cu valabilitate în 

perioada 1 decembrie 2017 - 28 februarie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 încheiat cu  

SC Cupru Min SA, având sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate 

speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la 

punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.  

Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea unei curse zilnic dus/întors, pe traseul Abrud - Muşca - Roşia Poieni, de luni până 

duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Arieşul SA în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Muşca - Roşia 

Poieni, 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. 1816/12 septembrie 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 Arieşul 

SA. 

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 

decembrie 2017 - 28 februarie 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                 

Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC 

Arieşul SA; 

- raportul de specialitate nr. 16558 din 12 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licențe de 

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

speciale pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 16411/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1816/12 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA în vederea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni;  

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 29 septembrie 

2017 - 31 august 2018, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de 

transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul 

Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 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 Arieşul SA 

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 Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 296 

Alba Iulia, 12 septembrie 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 Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

 

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 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de 

înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, 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 Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 29 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. 1816/12 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, în baza contractului de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 

2017 încheiat cu SC Cupru Min SA, cu sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, 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 Arieşul SA 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. 296 din    

12 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 16558/12.09.2017 

 

 

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 Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

  

 

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. 16411/11 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, 

RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul Alba, solicită 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, cu 

valabilitate în perioada 29 septembrie 2017 - 31 august 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 încheiat cu  

SC Cupru Min SA, având sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate 

speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la 

punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.  

Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, de luni până 

duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Arieşul SA în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia 

Poieni, 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. 1816/12 septembrie 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 Arieşul 

SA. 

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 29 

septembrie 2017 - 31 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                 

Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC 

Arieşul SA; 

- raportul de specialitate nr. 16559 din 12 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licențe de 

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

speciale pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 16410/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1816/12 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA în vederea 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni;  

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 decembrie 2017 - 

28 februarie 2018, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport 

rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. 

Valea Bistrei, nr. 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 Arieşul SA 

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 Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 297 

Alba Iulia, 12 septembrie 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 Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

 

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 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de 

înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, 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 Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, cu valabilitate în perioada 1 decembrie 2017 - 28 

februarie 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. 1816/12 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Arieşul SA privind eliberarea unei licenţe 

de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, în baza contractului de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 

2017 încheiat cu SC Cupru Min SA, cu sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, 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 Arieşul SA 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. 297 din    

12 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 16559/12.09.2017 

 

 

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 Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier  

SC Arieşul SA 

  

 

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. 16410/11 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare fiscală, 

RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul Alba, solicită 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, cu 

valabilitate în perioada 1 decembrie 2017 - 28 februarie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 73/5 septembrie 2017 încheiat cu  

SC Cupru Min SA, având sediul în oraşul Abrud, str. Petru Dobra, nr. 1, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în servicii de transport de persoane prin curse regulate 

speciale pentru personalul beneficiarului, din localităţile de domiciliu sau rezidenţă până la 

punctele de lucru din Obiectivul Roşia Poieni.  

Graficul de circulație propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, de luni până 

duminică inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Arieşul SA în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia 

Poieni, 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. 1816/12 septembrie 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 Arieşul 

SA. 

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 

decembrie 2017 - 28 februarie 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 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, a 

unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă  ordinară  în luna septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din 

imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16560 /12 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-  adresa nr. 1347/7 septembrie 2017 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16288/7 septembrie 2017. 

Ținând cont de prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178/28 octombrie 2010 privind aprobarea 

Procedurii şi a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau 

privat al Judeţului Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba sau a instituţiilor de 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

- Contractului de administrare nr. 23236 – 1685/8 decembrie  2015 încheiat între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a  și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 14, art. 15 și art. 16  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

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 avizează închirierea de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia a 

unui spaţiu în suprafaţă totala de 60 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba, proprietate a Județului Alba, aflat în 

administrarea acestei unităţi de învățământ.  

Art. 2. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia va vira 50% din contravaloarea 

chiriei în bugetul local al UAT Județul Alba. 

Art. 3. Închirierea spaţiului menţionat la art. 1, se face potrivit procedurii de închiriere a 

bunurilor din domeniul public al Județului Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 178/28 octombrie 2010, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, organizată în 

condiţiile legii. 

Art. 4. Spaţiul menţionat la art. 1 se închiriază în zilele de luni-joi, în intervalul orar 17
00

-

19
00

. 

Art. 5. Durata contractului de închiriere este de 8 luni, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia.  



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

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

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; Centrului Școlar 

de Educație Incluzivă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 298 

Alba Iulia, 12 septembrie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL  ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Alba Iulia, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba 

  

 

 

 

 Prin adresa nr. 1347 din 7 septembrie 2017, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 16288 din 7 septembrie 2017, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba 

Iulia titularul dreptului de administrare constituit asupra bunului imobil, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba,  aparţinând domeniului 

public al Judeţului Alba, a solicitat aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp, 

din imobilul identificat mai sus. 

 Solicitarea menționată în adresă a fost aprobată în ședința Consiliului de administrație al 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă din data de 24 august 2017, pentru perioada 1 octombrie 

2017 – 31 mai 2018, în zilele de luni până vineri, între orele 17
00

 – 19
00

, interval orar care nu 

afectează cursurile normale de pregătire școlară a elevilor înscriși la această unitate de 

învătământ special. 

 Potrivit contractului de administrare, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia are 

dreptul să închirieze bunul imobil primit în administrare sau părți din acesta, numai după 

obţinerea avizului Consiliului Judeţean Alba şi numai prin organizarea de licitaţii publice în 

condiţiile legii.    

 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. 198 din 12 septembrie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA  GESTIONAREA  PATRIMONIULUI  

Nr. 16560 /12.09.2019 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Alba Iulia, a unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr.39, judeţul Alba 

 

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, titular al dreptului de administrare 

constituit asupra bunului imobil, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba,  aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a solicitat 

prin adresa nr. 1.347 din 7 septembrie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 16.288 din 7 septembrie 2017, aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă totală de 60 

mp, din imobilul identificat mai sus, pentru perioada 01.10.2017 - 31.05.2018, în zilele de luni – 

vineri, între orele 17
00

 – 19
00

. 

Conform art. 8 alin. 8 din contractul de administrare nr. 23.236 – 1.685/08 decembrie  

2015 încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă Alba Iulia, administratorul bunului imobil poate închiria bunul primit în administrare 

sau părți din acesta, în condițiile legii și doar cu avizul proprietarului, respectiv avizul 

Consiliului Județean Alba, iar conform prevederilor art. 8 alin. 9, din același contract, 

administratorul are obligația de a vira 50% din suma reprezentând chiria lunară totală, stabilită 

prin contractele de închiriere încheiate cu terţii, în contul proprietarului, respectiv în contul UAT 

Județul Alba.  

Închirierea spațiului mai sus menționat se face prin licitație deschisă cu strigare, conform 

art. 1, alin. 5, anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 178/28.10.2010 privind 

aprobarea Procedurii şi a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul 

public sau privat al judeţului Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba sau a 

instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba „Licitaţia publică se va desfăşura după 

procedura licitaţiei publice deschise cu ofertă prin strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ 

oferit”. Conform art. 2 alin. 1 din anexa mai sus menționată „Organizarea  licitaţiei se face de 

către  titularul  dreptului  de  administrare  asupra  bunurilor  imobile, proprietate publică a 

judeţului Alba”. 

 De asemenea conform art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în 

condițiile legii, iar contravaloarea chiriei se împarte 50% venit la bugetul local al proprietarului 

și 50% venit în bugetul administratorului, respectiv 50% din contravaloarea chiriei se constituie 

venit la bugetul local al UAT Județul Alba și 50% revine Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alba Iulia. 

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

dispoziţiilor art. 15 și art. 16  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum și 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, va 

permite închirierea de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia a unei suprafețe de 

60 mp din imobilul aflat în administrarea acestuia. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în  

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

 

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

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

 - raportul de specialitate nr. 16813/15 septembrie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 3702/8 august 2017 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14688/8 august 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2013 

privind numirea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 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 acordă mandat special domnului Victor Tudor SECARĂ în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului, a punctului de 

lucru Cunța.  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA, domnul Victor Tudor SECARĂ. 

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, Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, domnului Victor Tudor SECARĂ, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 299 

Alba Iulia, 15 septembrie 2017 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la  

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Conform Actului Constitutiv al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”, Adunarea 

Generală a Acţionarilor hotărăşte cu privire la înfințarea sau desfințarea unor sedii secundare: 

sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.  

Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentantul mandatat.  

Prin adresa nr. 3702/8 august 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, 

cu nr. 14688/8 august 2017, Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea 

unui mandat special domnului Secară Victor Tudor, în calitate de reprezentant al Județului Alba 

în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului, a 

punctului de lucru Cunța.  

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176 din 24 octombrie 2013 de numire a 

reprezentantului Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune acordarea unui 

mandat special domnului Secară Victor Tudor, reprezentant al Judeţului Alba, pentru aprobarea 

radierii de la Oficiul Registrului Comerțului, a punctului de lucru Cunța. 

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, text potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, 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. 299 din  15 septembrie  2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 16813/15.09.2017 

 

 

 

 

Raport de specialitate 

privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. 

 

 

 

Societatea Drumuri şi Poduri locale Alba S.A. funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Prin adresa nr.3702/08.08.2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, sub 

nr. 14688/08.08.2017, societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA, solicită acordarea unui 

mandat special domnului Secară Victor Tudor, în calitate de reprezentant al județului Alba în 

Adunarea Generală a Acționarilor, pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului, a 

punctului de lucru Cunța.  

Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu 

privire la înfințarea sau desfințarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau 

alte asemenea unități fără personalitate juridică.  

Consiliul Judetean Alba exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentantul mandatat.  

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.176 din 24 octombrie 2013 de numire a 

reprezentantului Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune acordarea unui 

mandat special domnului Secară Victor Tudor, reprezentant al Judeţului Alba, pentru aprobarea 

radierii de la Oficiul Registrului Comerțului, a punctului de lucru Cunța. 

Având în vedere cele expuse prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr.  

299/15.09.2017. 

 

 

 

Director executiv, 

Marian AITAI 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba  

în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 16867 din 15 septembrie 2017 al Compartimentului unități 

de asistență medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- adresa nr. 1348/7 septembrie 2017  a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 16233/7 septembrie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 29 

septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de 

administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia: 

Având în vedere prevederile: 

       -  art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

-   art. 96 alin. 2
1
 lit. b din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 2 lit. b şi art.7 alin. 1 lit. b din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, 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 desemnează doamna Ţimonea Mirela Camelia - consilier superior în cadrul 

Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special şi doamna Todea 

Petruţa Rodica - consilier superior în cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete, reprezentanţi ai 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 29 septembrie 2016 își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia, persoanelor nominalizate, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcției juridice și relații publice, Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, 

învăţământ special și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

Înregistrat cu nr. 300 

Alba Iulia, 15 septembrie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în 

Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia 
 

  

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba este o unitate de învăţământ cu 

personalitate juridică, organizat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 

conform Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare având 

ca scop şi finalitate recuperarea, reabilitarea şi integrarea şcolară şi socială a diferitelor categorii 

de copii/elevi/tineri cu deficienţe. 

Activităţile specifice procesului de învăţământ din Centrul şcolar pentru educaţie 

incluzivă sunt coordonate de către Inspectoratul şcolar judeţean, finanţarea şi baza materială ale 

acestui centru fiind asigurate de la bugetul consiliului judeţean.  

Conform prevederilor art. 96 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate 

juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz, 

conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice 

locale. 

Actuala Metodologie - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevede că în unităţile de învăţământ special de stat, 

consiliul de administraţie este organul de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, iar 

în cazul în care consiliu de administraţiei este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre 

didactice; preşedintele consiliului judeţean sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanţi ai 

consiliului judeţean şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

Prin adresa nr. 1348/7 septembrie 2017 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba 

Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16233/7 septembrie 2017, a fost 

solicitată desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de 

administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor 

administrative ale acestei instituţii. 

Propunem astfel, ca şi reprezentanţi ai instituţiei noastre în cadrul Consiliului de 

administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, pe doamnele Ţimonea Mirela 

Camelia, consilier superior în cadrul Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, 

învăţământ special şi doamna Todea Petruţa Rodica consilier superior în cadrul Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, din aparatul propriu de specialitate. 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 29 septembrie 2016, prin care au fost 

numiţi anterior reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri.  

În conformitate cu 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba 

Iulia, înregistrat cu nr. 300/15 septembrie 2017. 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
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Compartimentul unități de asistență  

medicală, socială, învățământ special 

Nr. 16867/15 septembrie 2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în 

Consiliul de administraţie al  Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia 

 

 

  

 Prin Ordinul nr. 4619/2014 al ministrului educaţiei naţionale, actualizat, a fost aprobată 

Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de 

învăţământ preuniversitar.  

 Potrivit art. 3 din această metodologie, inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, 

mărimea şi specificul fiecărei unităţi de învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de 

administraţie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, numărul de membri ai 

consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl 

comunică unităţilor de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar, iar potrivit art. 4 alin. 2 

lit. b în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, aceştia vor fi: 

- 4 cadre didactice,  

- preşedintele consiliului judeţean/ sau un reprezentant al acestuia,  

- 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean, 

- 2 reprezentanţi ai părinţilor.  

De asemenea, conform prevederilor art. 96 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ preuniversitar cu 

personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori 

adjuncţi, după caz, conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Astfel, Consiliul de administraţie devine organul de conducere cu rol de decizie în 

domeniul organizatoric şi administrativ şi are competenţele, răspunderile şi atribuţiile stabilite 

prin legislaţia în vigoare. Preşedintele consiliului este directorul Centrului Şcolar de Educaţie 

Incluzivă, care stabileşte ordinea de zi a şedinţelor şi data acestora, fiind necesară întrunirea a 

jumătate plus unul dintre membrii prezenţi la şedinţe pentru aprobarea hotărârilor dezbătute. 

Dintre atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie menţionăm: 

- adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 

 - aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 

 - aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 

 - organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct; 

 - aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 

personal nedidactic; 

 - aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea 

consiliului profesional; 

 - sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, 

conform legii; 

 - aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 

 - aprobă orarul unităţii de învăţământ; 

 - stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii;  

În acest sens, prin adresa nr. 1348/7 septembrie 2017 a Centrului Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16233/7 

septembrie 2017, se solicită desemnarea în consiliul de administraţie a 2 reprezentanţi ai 

Consiliului Judeţean Alba şi 1 reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean, pentru buna 



desfăşurare a activităţilor administrative pe parcursul noului an şcolar termenul pentru 

desemnarea membrilor fiind de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. 

Propunem astfel, ca şi reprezentanţi ai instituţiei noastre în cadrul Consiliului de 

administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, pe doamnele Ţimonea Mirela 

Camelia, consilier superior în cadrul Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, 

învăţământ special şi doamna Todea Petruţa Rodica, consilier superior în cadrul Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, din aparatul propriu de specialitate. 

Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 29 septembrie 2016, prin 

care au fost numiţi anterior reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie 

al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia își încetează aplicabilitatea la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 

administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia. 

 

 

SECRETARUL  JUDEŢULUI 

Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de 

Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16868 din 15 septembrie 2017 al Compartimentului unități 

de asistență medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- adresa nr. 638/6 septembrie 2017 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba înregistrată la registratura  Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16321/8 septembrie 

2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 170 din 29 

septembrie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de 

Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

       -  art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

-   art. 96 alin. 2
1
  lit. b din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 2 lit. b şi art.7 alin. 1 lit. b din Ordinul nr. 4619/2014 al ministrului 

educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - art. 12 şi art. 13 din Regulamentul  privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011; 

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 desemnează doamna Ţimonea Mirela Camelia - consilier superior în cadrul 

Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean 

Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 170 din 29 septembrie 2016 își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, doamnei Țimonea Mirela Camelia,  

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridice și relații publice, Compartimentului Unităţi de 

asistenţă medicală, socială, învăţământ special și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

Înregistrat cu nr. 301 

Alba Iulia, 15 septembrie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

 

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este o unitate conexă a 

învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care desfăşoară servicii de asistenţă psihopedagogică pentru 

părinţi, copii şi cadre didactice. De asemenea, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel 

judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de către centrele logopedice interşcolare şi 

cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, mediatorii şcolari.  

Fiind o instituţie de învăţământ special integrat este coordonată metodologic de către 

Inspectoratul şcolar judeţean, finanţarea şi baza materială ale acestui centru fiind asigurate de la 

bugetul consiliului judeţean.  

Conform prevederilor art. 96 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare „unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate 

juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz, 

conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice 

locale”. 

Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba are un număr impar de membri, cuprins între 9 şi 13, din care fac parte: 

a.) directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională; 

b.) un reprezentant al consiliului judeţean/local; 

c.) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru CMBRAE; 

d.) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică; 

e.) coordonatorul centrului logopedic interşcolar; 

f.) un reprezentant al mediatorilor şcolari; 

g.) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general; 

h.) cadre didactice. 

Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. Acesta 

conduce şedinţele şi semnează hotărârile adoptate.  

Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

directorului sau a două treimi dintre membri, poate emite hotărâri în condiţiile în care sunt 

prezenţi minimum jumătate plus unu din totalul membrilor, şi are următoarele atribuţii 

principale: 

  a.) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 

  b.) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 

  c.) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 

  d.)   stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 

Prin adresa nr. 638/6 septembrie 2017 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16321/8 

septembrie 2017, se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul 

Consiliului de administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a 

activităţilor administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs. 

Propunem astfel, ca şi reprezentant al instituţiei noastre în cadrul Consiliului de 

administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pe doamna 

Ţimonea Mirela Camelia, consilier superior în cadrul Compartimentului unităţi de asistenţă 

medicală, socială, învăţământ special, din aparatul propriu de specialitate. 

În conformitate cu 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 desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, înregistrat cu nr. 301/15 septembrie 2017. 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul unități de asistență  

medicală, socială, învățământ special 

Nr. 16868/15.09.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

  

 

 

 Potrivit Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al 

Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 5555/2011, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este o 

unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, are în structura 

organizatorică personal de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal 

nedidactic şi dezvoltă următoarele servicii: 

    a.) servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin 

centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică; 

   b.) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice 

interşcolare; 

      c.) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi 

invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de 

evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. 

2 din Legea nr. 1/2011; 

         d.) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari; 

         e.) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru 

educaţie incluzivă; 

    f.) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, 

conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. 2-4 din Legea nr. 1/2011; 

        g.) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru 

alţi membri ai comunităţii; 

        h.) servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile. 

De acestea beneficiază copii, elevi şi tineri, părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor; 

personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul 

problematicii copiilor; membri ai comunităţii locale. 

 Conducerea acestei unităţi de învăţământ este asigurată de către Consiliul de 

administraţie, cu rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ, şi care  funcţionează 

în baza prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011, actualizată, şi ale metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  

Conform metodologiei, Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi 

specificul fiecărei unităţi de învăţământ, stabileşte numărul de membri ai consiliilor de 

administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor 

de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar. 

În acest sens, prin adresa nr. 638/6 septembrie 2017 a Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16321/8 

septembrie 2017, se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul 

Consiliului de administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a 

activităţilor administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs. 

Propunem astfel, ca şi reprezentant al instituţiei noastre în cadrul Consiliului de 

administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pe doamna 



Ţimonea Mirela Camelia, consilier superior în cadrul Compartimentului unităţi de asistenţă 

medicală, socială, învăţământ special, din aparatul propriu de specialitate. 

 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 

administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba. 

 

 

SECRETARUL  JUDEŢULUI 

Vasile Bumbu 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin  

domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

 DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 

709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704; 

- raportul de specialitate nr. 16957/18 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Primăriei Comunei Săsciori nr. 5937/15 septembrie 2017 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16933/18 septembrie 2017; 

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; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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 radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 

704, ca urmare a dublei înregistrări a tronsoanelor prezentate în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 

2 - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător. 

Art. 3. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a Unităţii 

Administrativ Teritoriale - Județul Alba. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Primăriei comunei 

Săsciori, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

   

Înregistrat cu nr. 302 

Alba Iulia, 18 septembrie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 302/18 septembrie 2017 

 

Datele de identificare ale sectorului de drum din  

DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704  

care se se află sub dubla înregistrare (pășune şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Judeţul Alba 

Date de identificare 

Comuna Săsciori 

Origine Destinaţie 
Poziţie 

kilometrică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul judeţean 

Alba 

Denumire CF 

Limită 

judeţul 

Hunedoa

ra Km 

61+000 

DAF Râul 

Mare 

Șurianu  

Km 

65+951 

Km 61+000 

– 65+951 

Drum 

judeţean 

DJ 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana Şureanu - 

DJ 704 

75 Pășune 

C.F. nr. 73182,73184, 73185, 

73186 și 73187 al UAT 

Șugag 

 

 

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 302/ 18 septembrie 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704  

care se se află sub dubla înregistrare (drum forestier şi drum judeţean) 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Statul Român 

Origine Destinaţie 
Poziţie 

kilometrică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. 

inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Denumirea 

drumului 

forestier 

Nr. inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor 

publice 

 

Cabana 

Şureanu  

Km 

65+951 

Poarta 

Raiului 

Km 

69+000 

Km 65+951 

– 69+000 

Drum 

judeţean 

DJ 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana 

Şureanu - DJ 704 

75 
DAF Râul Mare 

Şurianu 
23060 1473 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

 DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 

 

 

 

Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

drumul județean DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 se află cuprins 

în domeniul public al Județului Alba, la poziție cu nr. crt. 75, având lungimea de 8,000 km şi 

asigură legătura cu județul Hunedoara. Acesta provine din drum comunal (pășune) și drum 

forestier.  

Demersurile pentru clasarea acestuia în drum județean s-au făcut în perioada 1998-2000, 

perioadă în care a fost elaborat Studiul privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din 

România, studiu care a stat la baza adoptării H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în 

categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise 

circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform legislației actuale, tronsonul de drum cuprins între km 65+951 – 69+000 are 

dublă înregistrare, acesta fiind cuprins atât în domeniul public al statului - proprietar Statul 

Român și administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ca și drum forestier cât și în 

domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, ca și drum 

județean. În decursul timpului au fost mai multe intenții de rezolvare a dublei înregistrări şi de 

păstrare a categoriei de drum județean, fără a se ajunge la un rezultat. 

De asemenea, conform adresei nr. 5937/15 septembrie 2017, Primăria Comunei Săsciori 

ne comunică faptul că tronsonul de drum cuprins între km 61+000 (limită județul Hunedoara) – 

65+951 (DAF Râul Mare Șurianu) face parte din pășunea Comunei Săsciori, înscrisă în Titlul de 

Proprietate nr. 14178/1058, fiind întabulat în C.F. nr. 73182,73184, 73185, 73186 și 73187 al 

UAT Șugag, cu categoria de folosință „pășune”, având ca proprietar  Comuna Săsciori în cotă de 

1/1. Prin urmare, tronsonul de drum cuprins între km 61+000 – 65+951 are dublă înregistrare, 

acesta fiind cuprins atât în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului 

Județean Alba, ca și drum județean, cât și în domeniul public al comunei Săsciori și 

administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori, ca și pășune.  

 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, 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. 302 din 18 septembrie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 16957/18.09.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

 DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 

 

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean asigură potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste 

atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea 

publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c) reşedinţe de comună. 

 În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la Consiliul 

Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997 ne comunică elaborarea unui Studiu privind 

sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o 

asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani 

care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative 

privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre 

polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea 

teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor.  

La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor s-

a încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea reţelei de drumuri publice 

din România cu Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de proiectant. 

Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională 

de drumuri și poduri București se încheie contractul nr. 3575/6 august 1997 pentru întocmirea 

Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, județul Alba. 

Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente se aprobă programul de clasări 

și declasări de drumuri județene și comunale de pe raza Județului Alba, program ce va fi 

comunicat Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 

1998. 

Printre drumurile propuse a se clasa în drum judeţean se află şi DJ 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704, drum ce asigură legătura cu judeţul Hunedoara, având 

punctul de plecare limita cu județul Hunedoara şi punctul de final Poarta Raiului (intersecția cu 

fostul DJ 762). Lungimea totală a drumului este de 8,000 km. Acesta provine din drum forestier. 

Pentru tronsonul cuprins între km 65+951 – 69+000, aflat în dublă înregistrare, pe de o parte 

proprietar Statul Român, administrator Regia Națională a Pădurilor – Romsilva ca şi drum 

forestier, pe de altă parte Judeţul Alba ca şi drum judeţean, s-a încercat clarificarea situației 

juridice a drumului județean. Astfel prin adresele nr. 5368/1998 şi nr. 2954/17 iunie 1999 

Consiliul Județean Alba solicită Regiei Naționale a Pădurilor acordul pentru clasarea unor 

tronsoane de drumuri forestiere în drumuri judeţene sau comunale, solicitare respinsă de Regia 

Națională a Pădurilor, motivând prevederile art. 54 din Codul Silvic (Legea 26/1996) care 

prevede că reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică este interzisă. 



Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 8/31 ianuarie 2000 se însușeşte Studiul de 

sistematizare a rețelei de drumuri locale din judeţul Alba, întocmit de Asociaţia Profesională de 

Drumuri şi Poduri Bucureşti, înregistrat la Consiliul judeţean Alba sub nr. 121/10 ianuarie 2000, 

studiu ce a stat la baza promovării H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 

funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. 

Prin H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și 

al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările 

ulterioare, drumul județean DJ 709K: limită jud. Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 a fost 

cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 75, având lungimea de 8,000 

km. 

Din datele furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Alba Iulia reiese 

faptul că tronsonul din drumul județean DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - 

DJ 704, cuprins între km 65+951 – 69+000 se suprapune cu drumul forestiere DAF Râul Mare 

Şurianu - Ocolul Silvic Cugir, tronson identificat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

În perioada 2014 - 2017 s-au reluat demersurile de clarificare a situației juridice a 

drumurilor judeţene suprapuse cu tronsoane de drumuri forestiere, respectiv a dublei înregistrări, 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva nefiind de acord cu clasarea drumurilor forestiere în 

drumuri judeţene. 

Prin adresa nr. 14510/7 august 2017, Consiliului Judeţean Alba comunică Primăriei 

Comunei Săsciori necesitatea declasării tronsonului din drumul județean DJ 709K de la km 

61+000 la km 65+951 (între limită județul Hunedoara și Cabana Șureanu) deoarece nu mai sunt 

îndeplinite condiţiile legale prevăzute în art. 7 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de încadrare a drumului 

județean DJ 709K: limită jud. Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704 în drum de interes 

județean. Acestea au fost determinate de păstrarea categoriei de drum forestier pentru tronsonul 

din drumul județean DJ 709K de la km 65+951 – 69+000, Hotărârea Consiliului Judeţean 

Hunedoara nr. 74/2013 privind modificarea încadrării unui drum de interes judeţean în drum de 

interes local, din judeţul Hunedoara, prin care sectorul de drum judeţean din DJ 709K de pe 

teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara a fost declasat în drum comunal şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 158/2017 cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii 

drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - Prigoana - Valea Mare - 

DN 67 C, prin care sectorul de drum judeţean de la ieşirea din oraşul Cugir până la Barajul Oaşa 

a fost declasat în drum forestier. 

Prin adresa nr. 5937/15 septembrie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 16955/18 septembrie 2017, Primăria Comunei Săsciori comunică Consiliului 

Judeţean Alba faptul că tronsonul din drumul județean DJ 709K de la km 61+000 la km 65+951 

se află cuprins în domeniul public al comunei Săsciori și înscris în cartea funciară CF nr. 73182, 

73184, 73185, 73186 și 73187 al UAT Șugag ca și pășune. 

Având în vedere cele prezentate propunem revenirea la situaţia din anul 2000 prin 

radierea din domeniul public al judeţului Alba a drumului judeţean DJ 709K: limită jud. 

Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704, ca urmare a dublei înregistrări (drum forestier şi drum 

judeţean) a tronsonului identificat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre şi a dublei înregistrări 

(pășune şi drum judeţean) a tronsonului identificat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului 

public al  judeţului și în condiţiile legii, modificarea în mod corespunzător a Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului  public al Judeţului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16930 din 18 septembrie 2017 al Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 4706 din 14 septembrie 2017 a Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16754 

din 14 septembrie 2017; 

Ţinând cont de avizul  nr. _____  al Direcţiei pentru  Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. _____. 

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. 64 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile 

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 Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integranta a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 227/29 noiembrie 2016 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relații publice şi  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

                      AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

   

Înregistrat cu nr. 303 

Alba Iulia, 18 septembrie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  a 

Consiliului Județean Alba nr. 303/18 septembrie 2017 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

 

        

Nr.crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Numărul 

de posturi 

1. Director executiv   1 

Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă 

2. Şef birou   1 

1. Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor 

3. Consilier juridic I Asistent 1 

2. Ghişeu Unic 

4. Inspector I Superior 1 

5. Inspector I Asistent 1 

3. Compartiment informatică 

6. Consilier I Superior 1 

4. Compartiment îndrumare şi control 

7. Inspector I Superior 1 

5. Compartiment Stare Civilă 

8. Consilier I Superior 1 

9-11. Inspector I Superior 3 

Compartiment Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice 

12-13. Consilier juridic I Superior 2 

14. Inspector I Asistent 1 

Compartiment Resurse Umane 

15. Consilier I Superior 1 

Compartiment Financiar Contabil 

16. Consilier I Principal 1 

17. Inspector I Principal 1 

Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială 

18. Şef birou    1 

1. Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Arhivar treapta IA    1 

21. Curier   1 

2. Compartiment Administrare Întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

                                 

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  Statului de funcţii 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

 

  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 227/29 noiembrie 2016 a fost aprobată 

modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba. 

Prin adresa nr. 16754/14 septembrie 2017, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba a solicitat modificarea statului de funcții în sensul modificării denumirii unor 

funcții existente în statul de funcții și transformării unei funcții publice.  

Potrivit art. 36 din Legea 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, … în cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte 

în prezenta lege, reîncadrarea se face pe una dintre funcţiile prevăzute în anexe.” 

Având în vedere faptul că unele funcții din statul de funcții al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba se regăsesc în noua lege de salarizare sub o altă 

denumire, reîncadrarea personalului s-a făcut pe noile funcții. Din acest motiv se impune 

modificarea statului de funcții prin transformarea acestor funcții. 

Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada august-septembrie 

2017 a fost organizat concurs pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici 

din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba care au îndeplinit 

condiţiile de promovare. A promovat concursul un funcţionar public. Promovarea în gradul 

profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin transformarea 

postului ocupat de funcţionarul public,  impunându-se astfel modificarea statului de funcții. 

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 și ale art. 

9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, am 

iniţiat, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, 

proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 303/18 septembrie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 
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Biroul resurse umane  

Nr. 16.930/18.09.2017  

 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

 

 Prin adresa nr. 4706/14.09.2017, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba solicită modificarea statului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 227/29.11.2016. 

Modificările solicitate constau în: 

I.  Schimbarea denumirii unor funcții ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 

153/2017, lege ce prevede alte denumiri pentru unele funcții utilizate în cadrul direcției, astfel: 

- transformarea funcției publice de conducere de director executiv, gradul I, în director 

executiv, conform Nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor publice din administrația locală 

prevăzut de anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III din Legea 153/2017; 

- transformarea funcției publice de conducere de șef birou, gradul I, în șef birou, conform 

Nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor publice din administrația locală prevăzut de anexa 

nr. VIII cap. I lit. A pct. III din Legea 153/2017; 

- transformarea funcției contractuale de conducere de șef birou, gradul I, în șef birou, 

conform Nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII 

cap. II lit. A pct. IV din legea nr. 153/2017; 

- transformarea funcției contractuale de funcționar arhivar, în arhivar treapta IA, conform 

Nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II 

lit. A pct. IV din legea nr. 153/2017, ocupantul acestui post având vechime în specialitate 

mai mare decât cerințele pentru acest nivel, respectiv de 6 ani și 6 luni; 

- transformarea funcției contractuale de îngrijitor treapta I în îngrijitor, conform 

Nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II 

lit. A pct. IV din legea nr. 153/2017, ocupantul acestui post având vechime în specialitate 

mai mare decât cerințele pentru acest nivel, respectiv de 6 luni. 

  II. Transformarea funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional principal din 

cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor şi Stare civilă, în inspector, clasa I, gradul profesional 

superior ca urmare ca urmare a susținerii şi promovării examenului de promovare în grad 

profesional imediat superior, de către ocupantul funcției, examen organizat conform art. 125 și 

art. 126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

În elaborarea propunerii au fost avute în vedere și prevederile Legii 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările ulterioare. Proiectul 

de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

ŞEF BIROU, 

Horaţiu Zaharia Suciu 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin  

domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 

106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K); 

- raportul de specialitate nr. 17002/19 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Ighiu nr. 63/2017 privind declasarea unui 

sector din drumul judeţean DJ 106H Ighiu de la km 0 până la km 5+725 (Ighiu-Ighiel) din 

categoria funcţională a drumului de interes judeţean în categoria funcţională a drumului de 

interes local – drum comunal. 

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. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 507/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor 

aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba 

şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. 

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. (1) Se aprobă declasarea tronsonului din drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 

H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K), situat administrativ în comuna Ighiu, județul 

Alba, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri 

și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal și 

trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în 

domeniul public al Comunei Ighiu și în administrarea Consiliului Local Ighiu. 

 (2) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Ighiu și în administrarea Consiliului 

Local Ighiu a tronsonului din drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - 



 

 

Întregalde (DJ 107 K), situat administrativ în comuna Ighiu, județul Alba, având datele de 

identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde 

(DJ 107 K), ca urmare a declasării tronsonului prezentat în anexa nr. 1, şi a dublei, respectiv 

triplei înregistrări a tronsoanelor prezentate în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3 - părţi integrante 

ale prezentei hotărâri. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător. 

Art. 4. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT Județul Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent, menţionate în anexa nr. 1  

se face pe bază de protocol încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

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

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

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

comunei Ighiu, Consiliului local al comunei Întregalde, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 304 

Alba Iulia, 19 septembrie 2017      



 

 

 

Anexa  nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 304/19 septembrie 2017 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) care se  

încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local – drum comunal 

 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 
Poziţie kilometrică Origine Destinaţie 

Lungime 

km 

Denumire 

propusă 

DJ 106H: Ighiu (DJ 

107 H) - Ighiel - 

Necrilești - Întregalde 

(DJ 107 K) 

Drum 

judeţean 
Km 0+000 – 5+725 DJ 107 H 

Limită intravilan 

Ighiel 

 

 

5,725 

 

DC 69 

 

 

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba  nr. 304/19 septembrie 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum   

din DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 care se află sub dubla înregistrare (drum forestier şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Statul Român 

Origine Destinaţie 

Poziţie 

kilomet

rică 

Denumire

a 

drumului 

Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul 

judeţean Alba 

Denumirea 

drumului 

forestier 

Nr. inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor publice 

 

Limită 

intravilan 

Ighiel 

Limită 

UAT 

Ighiu - 

Întregalde  

Km 

5+725 - 

18+825  

Drum 

judeţean 

DJ 106H: Ighiu (DJ 

107 H) - Ighiel - 

Necrilești - 

Întregalde (DJ 107 

K) 

41 
DAF Ighiel - 

Striglau 
21058 1400 



 

 

Anexa  nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba  nr. 304/19 septembrie 2017 

 

 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  

din DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 care se se află sub dubla înregistrare (drum comunal şi drum judeţean), respectiv 

sub triplă înregistrare (drum forestier, drum comunal şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Consiliul local Întregalde 

Origine Destinaţie 

Poziţie 

kilomet

rică 

Denumire

a 

drumului 

Indicativ 

conform H.G. 

nr. 540/2000 

Nr. 

inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Origine Destinaţie 

Denumirea 

drumului 

comunal 

conform H.G. nr. 

540/2000 

Drum forestier 

Conform H.G. 

507/2011 

Limită 

UAT 

Ighiu - 

Întregalde 

Întregalde 

(DJ 107 

K) 

Km 

18+825 

– 

32+000 

Drum 

judeţean 

DJ 106H: Ighiu 

(DJ 107 H) - 

Ighiel - Necrilești 

- Întregalde (DJ 

107 K) 

41 

Limită 

UAT 

Ighiu-

Întregalde 

Necrilești 

DC70: 70   Ighiu 

(DJ 107H)-Ţelna-

Necrilești (DJ 

106H) 

 

- 

Necrilești 

Întregalde 

(DJ 107 

K) 

DC179: Necrilești 

(DJ 106H)-

Sfârcea                                    

Drum forestier 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 

 

 

Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) se află 

cuprins în domeniul public al Județului Alba, la poziție cu nr. crt. 41, având lungimea de 32 km 

şi asigură legătura între reședințele comunelor Ighiu și Întregalde. 

Demersurile pentru clasarea acestuia în drum județean s-au făcut în perioada 1998-2000, 

perioadă în care s-a elaborat Studiul privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din 

România, studiu care a stat la baza adoptării H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în 

categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise 

circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform legislației actuale, tronsonul de drum aflat pe teritoriul UAT Întregalde, cuprins 

între DJ107K și Necrilești este clasat ca drum județean, drum comunal (DC 179) și drum 

forestier, având triplă înregistrare ca drum județean, drum comunal și drum forestier. Tronsonul 

de drum aflat pe teritoriul UAT Întregalde, cuprins între Necrilești și limita UAT Întregalde - 

Ighiu este clasat ca drum județean și drum comunal (DC 70), având dublă înregistrare ca drum 

județean și drum comunal. 

De asemenea tronsonul de drum aflat pe teritoriul UAT Ighiu cuprins între limita 

intravilan Ighiel și limita UAT Ighiu - Întregalde are dublă înregistrare, acesta fiind cuprins în 

domeniul public al statului - proprietar Statul Român și administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva, ca și drum forestier și în domeniul public al județului Alba și administrarea 

Consiliului Județean Alba, ca drum județean. În decursul timpului au fost mai multe intenții de 

rezolvare a dublei înregistrări şi de păstrare a categoriei de drum județean, fără a se ajunge la un 

rezultat. 

Prin Hotărârea nr. 63/2017 Consiliul Local al comunei Ighiu solicită Consiliului 

Judeţean Alba declasarea în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal a 

sectorului de drum județean cuprins între km 0+000 – 5+725. 

 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, 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. nr. 304 din 19 septembrie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 17002/19.09.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean asigură potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste 

atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea 

publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a.) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b.) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c.) reşedinţe de comună. 

 În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997, ne comunică elaborarea unui Studiu privind 

sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o 

asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani 

care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative 

privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre 

polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea 

teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor.  

La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor s-

a încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea reţelei de drumuri publice 

din România cu Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de proiectant. 

Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională 

de drumuri și poduri București se încheie contractual nr. 3575/6 august 1997 pentru întocmirea 

Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, județul Alba. 

Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente se aprobă programul de clasări 

și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program ce va fi comunicat 

Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 1998. 

Printre drumurile propuse a se clasa în drum judeţean se află şi DJ 106H: Ighiu (DJ 107 

H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K), drum ce asigură legătura între reședințele 

comunelor Ighiu și Întregalde. Lungimea totală a drumului este de 32 km. Acesta provine din 

drum comunal (DC 69 - 5,7 km), drum forestier şi drum neclasat. 

Tronsonul de drum județean cuprins între limita intravilan Ighiel și limita UAT Ighiu-

Întregalde se află sub dublă înregistrare, pe de o parte proprietar Statul Român, administrator 

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva ca şi drum forestier, pe de altă parte Judeţul Alba ca şi 

drum judeţean. Astfel, prin adresele nr. 5368/1998 şi nr. 2954/17 iunie 1999 Consiliul Județean 

Alba solicită Regiei Naționale a Pădurilor acordul pentru clasarea unor tronsoane de drumuri 

forestiere în drumuri judeţene sau comunale, solicitare respinsă de Regia Națională a Pădurilor, 

motivând prevederile art. 54 din Codul Silvic (Legea 26/1996) care prevede că reducerea 

suprafeţei fondului forestier proprietate publică este interzisă. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 8/31 ianuarie 2000 se însușeşte Studiul de 

sistematizare a rețelei de drumuri locale din judeţul Alba, întocmit de Asociaţia Profesională de 

Drumuri şi Poduri Bucureşti, înregistrat la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 121/10 ianuarie 2000, 



 

 

studiu ce a stat la baza promovării H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 

funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. 

Prin H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și 

al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările 

ulterioare, drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 

K) a fost cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 41, având lungimea 

de 32 km. 

Din datele furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Alba Iulia reiese 

faptul că tronsonul din drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - 

Întregalde (DJ 107 K), de la ieșirea din intravilanul localității Ighiel până la limită UAT Ighiu-

Întregalde se suprapune cu drumul forestier DAF Ighiel - Striglau, tronson identificat în anexa 

nr. 2. 

În perioada 2014-2017 s-au reluat demersurile de rezolvare a situației juridice a 

drumurilor judeţene suprapuse cu tronsoane de drumuri forestiere, respectiv a dublei înregistrări, 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva nefiind de acord cu clasarea drumurilor forestiere în 

drumuri judeţene. 

Conform H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a 

drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, tronsonul de drum județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - 

Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K), aflat pe teritoriul administrativ al UAT Întregalde, 

cuprins între DJ 107 K și limita UAT Întregalde-Ighiu se află sub dublă înregistrare, acesta fiind 

clasat atât ca drum județean (DJ 106H) cât și ca drum comunal (DC 179 și DC 70).  

De asemenea conform H.G. nr. 507/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi 

a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Alba şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, tronsonul cuprins între DJ 107 K 

(Întregalde) și Necrilești este drum forestier (anexa nr. 3). 

Având în vedere cele prezentate propunem revenirea la situaţia din anul 2000 prin 

radierea din domeniul public al Judeţului Alba a drumului judeţean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - 

Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K), ca urmare a dublei înregistrări (drum forestier şi drum 

judeţean) a tronsonului identificat în anexa nr. 2, ca urmare a dublei, respectiv triplei înregistrări 

(drum comunal şi drum judeţean, respectiv drum forestier, drum comunal şi drum judeţean) a 

tronsonului identificat în anexa nr. 3 şi ca urmare a Hotărârii Consiliului local al comunei Ighiu 

nr. 63/2017 privind declasarea unui sector din drumul judeţean DJ 106H Ighiu de la km 0 până 

la km 5+725 (Ighiu-Ighiel) din categoria funcţională a drumului de interes judeţean în categoria 

funcţională a drumului de interes local – drum comunal, solicitare adresată  Consiliului Județean 

Alba, în baza  art. 12 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care prevede că „încadrarea unui drum din categoria 

funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local 

sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl 

preia în administrare”. 

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea domeniului public al judeţului, propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17076 din 19 septembrie 2017 al Compartimentului unități 

de asistență medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 146/25august 2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, astfel cum au fost modificate și completate prin  

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 51/23 februarie 2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 5 lit. a punct 2 și art. 91 alin. 6 din Legea nr. 

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

- art. 85 şi art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2298/2012 privind 

aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi 

tip de handicap; 

 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 Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Regulamentul aprobat prin prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data 

de 1 octombrie 2017. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146/25 septembrie 2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Alba și Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 51/23 februarie 2017 

privind modificarea Hotărârii nr. 146/2016 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul Județului Alba prin intermediul directorului general al Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


Art. 5. 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, Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

         AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                     Vasile BUMBU                                         

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

Înregistrat cu nr. 305 

Alba Iulia,  19 septembrie 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare  

și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba  

 

 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba este o structură fără 

personalitate juridică care funcţionează în cadrul Consiliului Judeţean Alba, activitatea ei fiind 

reglementată în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 

Normelor metodologice de aplicare a Legi nr. 448/2006, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu 

modificările și completările ulterioare și a Metodologiei privind organizarea și funcționarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobată prin H.G. nr. 430/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Primul Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap și prima componență a acesteia au fost aprobate cu avizul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 229/27 

octombrie 2005. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146/25 august 2016 a fost aprobat un nou 

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba, care a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

51/23 februarie 2017. 

Comisia desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în 

grad de handicap din Judeţul Alba, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor 

persoane, cu respectarea legislaţiei în domeniu, emițând în aceste sens certificate de încadrare în 

grad de handicap. 

Urmare modificărilor aduse Legii nr. 448/2006, prin O.U.G. nr. 51 din 30 iunie 2017 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, atribuţiile principale din domeniul de 

activitate al Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au fost modificate, 

ca de altfel și condițiile de contestare a certificatelor de încadrare în grad de handicap, procedura 

de contestare fiind una directă, împotriva emitentului certificatului la instanța de contencios 

administrativ competentă, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În vederea asigurării continuității procesului complex al serviciilor sociale dezvoltate la 

nivelul Judeţului Alba, pentru deservirea grupului defavorizat constituit din totalitatea 

persoanelor cu handicap, consider că se impune aprobarea unui regulament care să conțină atât 

modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 51/23 februarie 2017, cât și 

modificările stipulate prin O.U.G. nr. 51/2017 a cărei prevederi au intrat în vigoare la data de 1 

iulie 2017. 

În conformitate cu 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 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba, 

înregistrat cu nr. 305/19 septembrie 2017. 

 

                    

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul unități de asistență  

medicală, socială, învățământ special 

Nr. 17076/19 septembrie 2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare  

și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba  

 

 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, se organizează și funcţionează, în 

conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

ale H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca organ de specialitate, fără 

personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Alba.  

În conformitate cu prevederile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare „încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap”, această comisie fiind organul de specialitate al 

consiliului judeţean care desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor 

adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu, precum şi a regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 146/25 august 2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr.51/23 februarie 2017. 

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba, aprobat în ședința Consiliului Județean Alba din data de 25 august 2016 a 

adus o detaliere și o defalcare a atribuțiilor pe fiecare palier, menită să conducă la aplicarea și 

recunoașterea mai ușoară a atribuțiilor și responsabilităților fiecărei persoane implicate în analiza 

și soluționarea dosarelor transmise comisiei, pentru recunoașterea drepturilor care se cuvin 

persoanelor adulte cu handicap, iar modificările aduse prin Hotărârea nr.51/23 februarie 2017 au 

reflectat modificările aduse Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 430/2008, de către 

prevederile H.G. nr. 927/2016. 

Contextul măsurilor de simplificare, la nivelul administraţiei publice centrale si necesitatea 

facilitării accesului cetăţenilor la beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale, au determinat 

modificarea de urgenţă a prevederilor referitoare la acordarea drepturilor de asistenţă socială sub 

formă de prestaţii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi; fiind adoptate unele măsuri urgente, 

în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de depunere a documentelor 

necesare acordării acestor drepturi, prin reglementarea acordării lor din oficiu. 

Astfel, prin prevederile O.U.G. nr. 51/2017, intrate în vigoare la data de 1 iulie 2017, au 

fost aduse o serie de modificări prevederilor Legii nr. 448/2006, printre care și cu privire la 

aprobarea componenţei nominală a comisiilor de evaluare de către consiliile judeţene sau, după 

caz, locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre, cu avizul Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu privire la activitățile Comisiei Superioare, care coordonează 

metodologic și monitorizează activitatea de evaluare și încadrare în grad de handicap, aceasta 

nemaiavând atribuții cu privire la soluționarea contestațiilor formulate împotriva certificatelor de 

încadrare/neîncadrare în grad de handicap. O modificare importantă vizează modalitatea de 

contestare a certificatelor de încadrare/neîncadrare în grad de handicap emise de către comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în sensul contestării lor de către titulari, în termen de 

30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, 

potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 



Anterior acestei modificări, contestarea certificatelor de încadrare/neîncadrare în grad de 

handicap se făcea la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care 

emitea o decizie, act final supus controlului de legalitate. 

În acest context, trebuie reglementată și modalitatea de apărare și reprezentare a Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, având în vedere că este un organ de 

specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Alba, propunerea fiind ca 

reprezentarea Comisiei să se facă de către consilierii juridici ai Serviciului juridic-contencios din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea proiectului de hotărâre cu privire 

la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Alba. 

 

                    

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU 
 



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                 

Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL; 

- raportul de specialitate nr. 17113 din 20 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pe traseul Unirea - Ocna Mureş, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 17074/19 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1879/20 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

Mureş;  

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 29 septembrie 

2017 - 22 iunie 2018, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC 

Andra & Alina Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în 

localitatea Unirea, str. Traian,  nr. 732, 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 Andra & 

Alina Transport 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 Andra & Alina Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 306 

Alba Iulia, 20 septembrie 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  Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier                         

SC Andra & Alina Transport 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 19 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în localitatea Unirea, str. 

Traian, nr. 732, 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 Unirea - Ocna Mureş, cu valabilitate în perioada 29 septembrie 2017 

- 22 iunie 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. 1879/20 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, în baza contractului de prestări servicii nr. 2/11 

septembrie 2017 încheiat cu Asociația de Părinți Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș, cu 

sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr.  110, 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 Andra & Alina Transport 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. 306 din    

20 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 17113/20.09.2017 

 

 

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  Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier                         

SC Andra & Alina Transport 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. 17074/19 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în loc. Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba, 

solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, cu valabilitate în 

perioada 29 septembrie 2017 - 22 iunie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 2/11 septembrie 2017 încheiat cu  

cu  Asociația de Părinți Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș, cu sediul în loc. Unirea, str. 

Traian, nr.  110, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în transportul elevilor navetişti care urmează cursurile 

Liceului Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș, pe ruta Unirea - Ocna Mureş şi retur. 

Graficul de circulaţie propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea unei curse zilnic, de luni până vineri, în perioada cursurilor şcolare. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Andra & Alina Transport SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea 

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

Unirea - Ocna Mureş, 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. 1879/20 septembrie 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 Andra & 

Alina Transport 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 29 

septembrie 2017 - 22 iunie 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                 

Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier                                         

SC Andra & Alina Transport SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & 

Alina Transport SRL; 

- raportul de specialitate nr. 17114 din 20 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17077/19 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1879/20 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

Ocna Mureş;  

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 29 septembrie 

2017 - 22 iunie 2018, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport 

rutier SC Andra & Alina Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în 

localitatea Unirea, str. Traian,  nr. 732, 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 Andra & 

Alina Transport 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 Andra & Alina Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 307 

Alba Iulia, 20 septembrie 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  Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier                         

SC Andra & Alina Transport 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 19 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în localitatea Unirea, str. 

Traian, nr. 732, 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 Lunca Mureşului - Ocna Mureş, cu valabilitate în perioada 29 

septembrie 2017 - 22 iunie 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. 1879/20 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, în baza contractului de prestări servicii nr. 

3/11 septembrie 2017 încheiat cu Asociația de Părinți Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna 

Mureș, cu sediul în localitatea Unirea, str. Traian, nr.  110, 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 Andra & Alina Transport 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. 307 din    

20 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 17114/20.09.2017 

 

 

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  Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier                         

SC Andra & Alina Transport 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. 17077/19 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în loc. Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba, 

solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, cu 

valabilitate în perioada 29 septembrie 2017 - 22 iunie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 3/11 septembrie 2017 încheiat cu  

cu  Asociația de Părinți Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș, cu sediul în loc. Unirea, str. 

Traian, nr.  110, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în transportul elevilor navetişti care urmează cursurile 

Liceului Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș, pe ruta Lunca Mureşului - Ocna Mureş şi retur. 

Graficul de circulaţie propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea unei curse zilnic, de luni până vineri, în perioada cursurilor şcolare. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Andra & Alina Transport SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea 

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

Mureşului - Ocna Mureş, 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. 1879/20 septembrie 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 Andra & 

Alina Transport 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 29 

septembrie 2017 - 22 iunie 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                 

Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier                                                     

SC Andra & Alina Transport SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 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 Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL; 

- raportul de specialitate nr. 17115 din 20 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind 

eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17078/19 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1879/20 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. 

Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

Mureş;  

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 29 septembrie 

2017 - 22 iunie 2018, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC 

Andra & Alina Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în 

localitatea Unirea, str. Traian,  nr. 732, 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 Andra & 

Alina Transport 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 Andra & Alina Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 308 

Alba Iulia, 20 septembrie 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  Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier                         

SC Andra & Alina Transport 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 19 septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în localitatea Unirea, str. 

Traian, nr. 732, 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 Dumbrava - Ocna Mureş, cu valabilitate în perioada 29 septembrie 

2017 - 22 iunie 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. 1879/20 septembrie 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat 

favorabil solicitarea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, în baza contractului de prestări servicii nr. 1/11 

septembrie 2017 încheiat cu Asociația „Sfânta Veronica” Dumbrava - Complexul de Servicii 

Sociale „Sfânta Veronica”, cu sediul în comuna Unirea, satul Dumbrava, nr. 234, 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 Andra & Alina Transport 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. 308 din    

20 septembrie 2017. 

VICEPREȘEDINTE, 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 17115/20.09.2017 

 

 

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  Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier                         

SC Andra & Alina Transport 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. 17078/19 

septembrie 2017, operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în loc. Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba, 

solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, cu valabilitate în 

perioada 29 septembrie 2017 - 22 iunie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 1/11 septembrie 2017 încheiat cu  

cu  Asociația ”Sfânta Veronica” Dumbrava - Complexul de Servicii Sociale ”Sfânta Veronica”, 

cu sediul în com. Unirea, satul Dumbrava, nr. 234, județul Alba. 

Obiectul contractului constă în transportul elevilor navetişti care urmează cursurile 

Liceului Tehnologic Ocna Mureș, pe ruta Dumbrava - Ocna Mureş şi retur. 

Graficul de circulaţie propus şi avizat de către beneficiarul transportului prevede 

efectuarea unei curse zilnic, de luni până vineri, în perioada cursurilor şcolare. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Andra & Alina Transport SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea 

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

Dumbrava - Ocna Mureş, 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. 1879/20 septembrie 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 Andra & 

Alina Transport 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 29 

septembrie 2017 - 22 iunie 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 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-

30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012; 

- raportul de specialitate nr. 17162 din 20 septembrie 2017 al Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba; 

       Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în județul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2017 privind aprobarea atribuirii 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu 

operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 

18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 197/2012; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 170/2017 privind aprobarea atribuirii 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu 

operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 

18 mai 2017, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 197/2012; 

       Având în vedere prevederile: 

       - 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. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 18 alin. 1 lit. d din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 4, lit. b şi e și art. 17, lit. c, d şi g din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si 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 actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, pentru traseele neatribuite în 4 şedinţe de atribuire, prin 

modificarea numărului de curse şi a unor ore din graficele de circulaţie, potrivit anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 



       Art. 2. 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. 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, Agenției 

Teritoriale A.R.R. Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea 

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

 

 

 

              AVIZAT 

                   VICEPREŞEDINTE,                                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                       Dumitru FULEA                                                     Vasile BUMBU 

 

                                                                                                                

                                                                                        

                                                                                                            

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 309 

Alba Iulia, 20 septembrie  2017 



Anexa  la Proiectul de hotărâre  

                                                                                                                                           a  Consiliului Județean Alba nr. 309/20 septembrie 2017     

 

 

MODIFICARE NUMĂR CURSE ŞI ORE DIN GRAFICELE DE CIRCULAŢIE 

 
Nr. 

ofer- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

planificate 

Capacitate 

minimă 

de 

transport 

(locuri) 

Nr. vehicule 

Necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediară 

Autog. 

/loc. 

acti-

ve 

rezer- 

ve 

 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
05 05 13 Aiud Lopadea 

Nouă 

Turdaş 35 1 10 1 - 14:15 15:05 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

05 05 14 Aiud Lopadea 

Nouă 

Hopîrta 16 1 10 1 - 16:00 16:30 05:45 06:15 1,2,3,4,5 

20 20 55 Cîmpeni Sohodol Cîlea 8 1 23 1 - 14:15 14:40 07:00 07:25 1,2,3,4,5 
(în per. curs. 

școlare) 

20 20 56 Cîmpeni  Vîrtăneşti 14 1 23 1 - 14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5 
(în per. curs. 

școlare) 

20 20 57 Cîmpeni Vidra Avram Iancu 25 1 23 1 - 15:30 16:20 05:00 05:50 1,2,3,4,5,6 
20 20 58 Cîmpeni Vidra Tîrsa 29 2 23 1 - 08:00 09:00 09:30 10:30 1,2,3,4,5 

           14:15 15:15 06:30 07:30 1,2,3,4,5 
(în per. curs. 

școlare) 

20 20 59 Cîmpeni Vadu Moților Poiana 

Vadului 

21 1 10 1 - 14:15 15:05 06:30 07:20 1,2,3,4,5 
(în per. curs. 

școlare) 

20 20 60 Cîmpeni Horea Matişeşti 33 1 23 1 - 15:30 16:35 06:15 07:20 1,2,3,4,5,6,7 
20 20 62 Cîmpeni Albac Arieşeni 41 2 23 2 - 14:15 15:35 06:30 07:50 1,2,3,4,5,7 

           17:15 18:35 08:00 09:20 1,2,3,4,5,6 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

         VICCEPREŞEDINTE,                                                                                                                                

           Dumitru FULEA 

                                                                                                                                                                               AVIZAT, 

                                                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                                                                                       Vasile BUMBU
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 

 

 

 Una dintre atribuţiile conferite consiliilor judeţene de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, se referă la actualizarea 

periodică traseelor și a programelor de transport în funcţiei de necesităţile de deplasare ale 

populaţiei. Această atribuţie este reglementată de art. 17 alin. 1 lit. c din legea mai sus 

menționată. 

În conformitate cu art. 17 lit. c și d 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, programul de transport 

judeţean poate fi actualizat în perioada de valabilitate, prin modificarea numărului de curse și a 

orelor din graficele de circulație iar potrivit art. 17 lit. g din același act normativ, un traseu care 

nu a fost atribuit în două ședințe de atribuire poate fi actualizat. 

În perioada 17 decembrie 2013 - 24 martie 2017, efectele Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 197/2012, inclusiv procedura de atribuire a traseelor din programul anterior menţionat, 

au fost suspendate ca urmare a Sentinței  civile nr. 16711/17.12.2013 pronunţată de Tribunalul 

Cluj,  până la soluționarea definitivă a Dosarului de fond nr. 10815/117/2013.  

 La data de 24.03.2017, Curtea de Apel Cluj a dispus prin Decizia nr. 628 pronunţată în 

Dosarul nr. 10815/117/2013 admiterea recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul Judeţean 

Alba împotriva Sentinţei civile nr. 3492 din 18.11.2016 a Tribunalului Cluj pe care o casează, în 

tot, în sensul că rejudecând cauza, respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată. 

 În consecinţă, a fost finalizată procedura de atribuire a traseelor din Programul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-

30.06.2019, în judeţul Alba, prin punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba de către 

Agenția pentru Agenda Digitală a României a rezultatele ședinței de atribuire electronică din 

data de 18.12.2013.  

O nouă şedinţă de atribuire electronică a fost organizată în data de 18.05.2017 pentru 

traseele rămase neatribuite/nesolicitate. 

Începând cu data de 01.06.2017 serviciul de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate se efectuează în baza Programului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, de către operatorii de transport rutier 

desemnaţi câştigători în cadrul şedinţelor de atribuire mai sus menţionate. 

Pentru traseele rămase neatribuite/nesolicitate au mai fost organizate 2 şedinţe de 

atribuire în data de 12.06.2017 şi în data de 28.08.2017.  

Pentru traseele cod 13: Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş, cod 14: Aiud - Lopadea Nouă - 

Hopîrta, cod 55: Cîmpeni - Sohodol - Cîlea, cod 56: Cîmpeni - Vîrtăneşti, cod 57: Cîmpeni - 

Vidra - Avram Iancu, cod 58: Cîmpeni - Vidra - Tîrsa, cod 59: Cîmpeni - Vadul Moţilor - Poiana 

Vadului, cod 60: Cîmpeni - Horea - Mătişeşti şi  cod 62: Cîmpeni - Albac - Arieşeni niciun 

operator de transport rutier nu a depus oferte. 

Potrivit informaţiilor privind serviciul de transport public judeţean de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate  pe aceste trasee în perioada 01.07.2008 - 01.06.2017, în 

ultimii doi ani numărul călătorilor transportaţi a scăzut drastic, inclusiv cel al elevilor navetişti. 

Veniturile nu mai acoperă cheltuielile generate de efectuarea serviciului iar numărul de curse şi 

orele din graficele de circulaţie aferente acestor trasee, aşa cum sunt prevăzute în programul de 

transport judeţean aprobat în anul 2012, nu mai corespund fluxurilor actuale de călători. 

Având în vedere cele de mai sus, anterior organizării unei noi şedinţe de atribuire,  

considerăm necesară o actualizare a acestuia prin modificarea numărului de curse şi a orelor din 

graficele de circulaţie pe traseele mai sus menţionate, în conformitate cu nevoile reale de 



transport ale locuitorilor din localităţile de pe aceste trasee şi ţinând cont de faptul că majoritatea 

utilizatorilor serviciului sunt elevi navetişti iar în prezent este exclusă posibilitatea acordării de 

subvenţii pentru transportul public judeţean de persoane. 

        Consiliul Județean Alba este competent potrivit reglementărilor mai sus menționate să 

aprobe actualizarea programului de transport județean. 

         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 sub nr. 309  din 

20 septembrie 2017. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 17162/20.09.2017             

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 

 

 

      În conformitate cu prevederile art. 16, alin. 1 din Legea serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de 

transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

      Potrivit art. 17 alin. 1 lit. c din aceeași lege, una dintre atribuţiile îndeplinite de către 

consiliile judeţene în domeniul serviciilor de transport public local se referă la actualizarea 

periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale 

populaţiei. 

În perioada de valabilitate programele de transport judeţene pot fi actualizate de către 

autorităţile judeţene de transport prin modificarea numărului de curse și a orelor din graficele de 

circulație, după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean, în baza prevederilor art. 17  lit. c 

și d  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. iar potrivit art. 17 lit. g din același act normativ, programele de 

transport județene  pot fi actualizate ”pentru un traseu care nu a fost atribuit în două ședințe de 

atribuire.”       

Prin Sentința  civilă nr. 16711 pronunțată de Tribunalul Cluj la data de 17.12.2013 în 

Dosarul nr. 10400/117/2013,  s-a dispus suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini și Programului de 

transport public județan de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-

30.06.2019, în județul Alba, până la soluționarea definitivă a Dosarului de fond nr. 

10815/117/2013.  

În temeiul art. 15 alin. 2 coroborat cu art. 14 alin. 4 şi 7 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv procedura  de 

atribuire a traseelor cuprinse în  programul de transport public județean mai sus menţionat, având 

ca dată a şedinţei de atribuire 18.12.2013, a fost suspendată. 

 La data de 24.03.2017, Curtea de Apel Cluj a dispus prin Decizia nr. 628 pronunţată în 

Dosarul nr. 10815/117/2013 admiterea recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul Judeţean 

Alba împotriva Sentinţei civile nr. 3492 din 18.11.2016 a Tribunalului Cluj  pe care o casează, în 

tot, în sensul că rejudecând cauza, respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată. 

     În consecinţă, a fost finalizată procedura de atribuire a traseelor din Programul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-

30.06.2019, în judeţul Alba, prin punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba de către 

Agenția pentru Agenda Digitală a României a rezultatele ședinței de atribuire electronică din 

data de 18.12.2013. 

O nouă şedinţă de atribuire electronică a fost organizată în data de 18.05.2017 pentru 

traseele rămase neatribuite/nesolicitate. 

 Începând cu data de 1 iunie 2017, serviciul de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate se efectuează în baza Programului de transport public județan de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012. 

 După intrarea în vigoare a programului de transport anterior menţionat au mai fost 

organizate 2 şedinţe de atribuire electronică în data de 12.06.2017 şi în data de 28.08.2017. 

Pentru următoarele trasee niciun operator de transport rutier nu a depus oferte: 

- cod 14: Aiud - Lopadea Nouă - Hopîrta; 

- cod 13: Aiud - Lopadea Nouă - Turdaş; 



- cod 55: Cîmpeni - Sohodol - Cîlea; 

- cod 56: Cîmpeni - Vîrtăneşti;  

- cod 57: Cîmpeni - Vidra - Avram Iancu;  

- cod 58 : Cîmpeni - Vidra - Tîrsa; 

- cod 59: Cîmpeni - Vadul Moţilor - Poiana Vadului; 

- cod 60: Cîmpeni - Horea- Mătişeşti; 

- cod 62: Cîmpeni - Albac - Arieşeni. 

Potrivit informaţiilor privind serviciul de transport public judeţean de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate  pe aceste trasee în perioada 01.07.2008 - 01.06.2017, în 

ultimii 2 ani s-au înregistrat scăderi drastice a numărului de călători, inclusiv a elevilor navetişti. 

Veniturile nu mai acoperă cheltuielile generate de efectuarea serviciului.   

Programul de transport judeţean aprobat în anul 2012 nu mai corespunde pe aceste trasee 

fluxurilor actuale de călători motiv pentru care, anterior organizării unei noi şedinţe de atribuire, 

necesită o actualizare prin modificarea numărului de curse şi a orelor din graficele de circulaţie, 

în conformitate cu nevoile reale de transport ale locuitorilor din localităţile de pe aceste trasee şi 

ţinând cont de faptul că majoritatea utilizatorilor serviciului sunt elevi navetişti iar în prezent este 

exclusă posibilitatea acordării de subvenţii pentru transportul public judeţean de persoane. 

 În consecinţă, propunem următoarea actualizare : 

 

Traseul  cod 13: Aiud  - Lopadea Nouă - Turdaş 

 

Program de transport actual Zilele în 

care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele 

în care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

14:30 15:40 06:30 07:40 1,2,3,4,5,6,7 14:15 15:05 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

12:00 13:10 13:15 14:25 1,2,3,4,5      

17:00 18:10 15:45 16:55 1,2,3,4,5      

 

Traseul  cod 14: Aiud  - Lopadea Nouă - Turdaş 

 

Program de transport actual Zilele în 

care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele 

în care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

07:50 08:30 09:00 09:40 1,2,3,4,5 16:00 16:30 05:45 06:15 1,2,3,4,5 

16:00 16:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5      

 

Traseul  cod 55: Cîmpeni - Sohodol - Cîlea 

 

Program de transport actual Zilele 

în care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele 

în care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

06:50 07:15 07:20 07:45 1,2,3,4,5 
(în per. 

curs. 

școlare) 

14:15 14:40 07:00 07:25 1,2,3,4,5 
(în per. 

curs. 

școlare) 

14:15 14:40 14:45 15:10 1,2,3,4,5 
(în per. 

curs. 

școlare) 

     

15:30 15:55 05:45 06:10 1,2,3,4,5      

 

Traseul  cod 56: Cîmpeni - Vîrtăneşti 

 

Program de transport actual Zilele în 

care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele 

în care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

14:15 14:45 07:00 07:30 1,2,3,4,5 14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5 
(în per. 

curs. 

școlare) 



Traseul  cod 57: Cîmpeni - Vidra - Avram Iancu 

 

Program de transport actual Zilele în 

care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele în 

care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

11:30 12:20 05:00 05:50 1,2,3,4,5,6 15:30 16:20 05:00 05:50 1,2,3,4,5,6 

15:30 16:20   13:15 14:05 1,2,3,4,5,6      

 

Traseul  cod 58: Cîmpeni - Vidra - Tîrsa 

 

Program de transport actual Zilele în 

care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele în 

care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

08:00 09:00 09:30 10:30 1,2,3,4,5 08:00 09:00 09:30 10:30 1,2,3,4,5 
14:15 15:15 15:30 16:30 1,2,3,4,5 

(în per. curs. 

școlare) 

14:15 15:15 06:30 07:30 1,2,3,4,5 
(în per. 

curs. 

școlare) 

19:30 20:30 06:20 07:20 1,2,3,4,5,6,7      

 

Traseul  cod 59: Cîmpeni - Vadu Moţilor - Poiana Vadului 

 

Program de transport actual Zilele în 

care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele 

în care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

14:15 15:05 06:30 07:20 1,2,3,4,5 14:15 15:05 06:30 07:20 1,2,3,4,5 
(în per. 

curs. 

școlare) 

 

Traseul  cod 60: Cîmpeni - Horea - Mătişeşti 

 

Program de transport actual Zilele în 

care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele în 

care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

11:30 12:35 12:40 13:45 1,2,3,4,5 15:30 16:35 06:15 07:20 1,2,3,4,5,6,7 

15:30 16:35 06:15 07:20 1,2,3,4,5,6,7      

19:30 20:35 17:00 18:05 1,2,3,4,5,6,7      

 

Traseul  cod 62: Cîmpeni - Albac - Arieşeni 

 

Program de transport actual Zilele în 

care 

circulă 

Propunere actualizare Zilele în 

care 

circulă 
Dus Întors Dus Întors 

14:15 15:35 05:20 06:40 1,2,3,4,5,7 14:15 15:35 06:30 07:50 1,2,3,4,5,7 

18:45 20:05 06:20 07:40 1,2,3,4,5,6 17:15 18:35 08:00 09:20 1,2,3,4,5,6 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a Proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, 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 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea exercitării cu caracter temporar  a funcţiei de director la Serviciul 

Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu 

 

 

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

  Luând în dezbatere: 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter 

temporar a funcției de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de 

către domnul Forda Lucian Onoriu; 

 - raportul de specialitate nr. 17032 din 19 septembrie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 

2017 cu privire la aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo 

Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 30 alin 1 din Legea Cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se prelungeşte exercitarea cu caracter temporar a funcției de director la Serviciul 

Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu - șef 

serviciu, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din Legea cadru nr. 153/ 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, până la ocuparea postului prin 

concurs. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, domnului Forda 

Lucian Onoriu, Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, Direcţiei juridică şi 

relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 310 

Alba Iulia, 20 septembrie 2017         



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar  a funcţiei 

de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul 

Forda Lucian Onoriu 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/16 martie 2017 a fost aprobată 

înființarea Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, serviciu cu personalitate 

juridică ce funcționează sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba. 

Începând cu data de 1 aprilie 2017 potrivit art. 7 din hotărârea mai sus menţionată, 

domnul Forda Lucian Onoriu exercită cu caracter temporar, până la ocuparea postului prin 

concurs, dar nu mai mult de 6 luni, funcţia de director gradul I la Serviciul Public Judeţean 

Salvamont – Salvaspeo Alba. 

Procedura de organizare a concursului ocuparea a postului de director a fost demarată, 

în data de 7 septembrie 2017 fiind publicat anunțul de concurs. Concursul se desfășoară în 

conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere faptul că până la finalizarea concursului, respectiv 11 octombrie 2017, 

expiră perioada de exercitare cu caracter temporar a funcției de director, propun prelungirea 

exercitării cu caracter temporar a funcţiei de conducere vacantă de director gradul I la Serviciul 

Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu, în 

conformitate cu prevederile art. 30 alin 1 din Legea Cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Conform prevederilor art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

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

numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean, motiv pentru care potrivit Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 

310 din 20 septembrie 2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion  DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 17032/19.09.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar  a funcţiei 

de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul 

Forda Lucian Onoriu 

 

Potrivit art. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79 din 16 martie 2017, 

domnul Forda Lucian Onoriu exercită cu caracter temporar, până la ocuparea postului prin 

concurs, dar nu mai mult de 6 luni, funcţia de director la Serviciul Public Judeţean Salvamont – 

Salvaspeo Alba. 

 Postul de director va fi ocupat prin concurs ce se organizează în conformitate cu 

prevederile H.G. 286/2011, cu respectarea următorului calendar:  

 - publicare anunţ nr. 16312 în data de 7 septembrie 2017; 

 - termenul de depunere dosare de concurs până în data de 22 septembrie 2017; 

 - termenul de selecţie a dosarelor de concurs până în data de 26 septembrie 2017; 

 - termenul de depunere a contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor; 

 - termenul de soluționare a contestațiilor maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor; 

 - susţinere proba scrisă 2 octombrie 2017; 

 - termenul de depunere a contestaţiilor la proba scrisă cel mult o zi lucrătoare de la data 

afişării rezultatului la proba scrisă; 

 - termenul de soluționare a contestațiilor maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor; 

 - interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise (6 octombrie 2017); 

 - termenul de depunere a contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului la interviu; 

 - termenul de soluționare a contestațiilor la proba de interviu maximum o zi lucrătoare 

de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor; 

 - rezultatul final se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a 

concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a 

contestaţiilor ( 11 octombrie 2017). 

Deoarece exercitarea cu caracter temporar a domnului Forda Lucian Onoriu expiră la 

data de 1 octombrie 2017, înainte de termenul de finalizare a concursului din calendarul de 

concurs, se impune prelungirea exercitării cu caracter temporar până la ocuparea postului prin 

concurs. 

Conform art. 30 alin 1 din Legea cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, „exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de 

conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate/numite care 

îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost 

sancţionată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi 

speciale nu se prevede altfel”. 

Conform art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean numeşte conducătorii 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, motiv pentru care la finalizarea procedurii 

de concurs va fi inițiat un proiect de hotărâre în acest sens. 

 Faţă de cele ce preced, propun prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de 

director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda 

Lucian Onoriu, ce îndeplinește condițiile de ocupare a funcției de conducere, până la ocuparea 

postului prin concurs. 

Şef birou,  

Suciu Horaţiu Zaharia 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

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

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 17146 din 20 septembrie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2911 din 19 septembrie 2017 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17109 din 20 septembrie 2017 şi 

solicitarea nr. 2471 din 8 august 2017 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14705 din 9 august 2017. 

Ţinând cont de avizul  nr. 1216/D.P.C./28 martie 2017 al Comisiei Naționale a Muzeelor 

și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin. 2 și art. 30 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor 

publice,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 36 alin. 1 şi alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 34 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 107/16 martie 2017, urmează: 

„(2) Se aprobă un număr de 86 posturi pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia” 

Art. 2. Se aprobă reorganizarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.   

Art. 3. Se aprobă Organigrama Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, conform anexei 

nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, conform 

anexei nr. 2 -  parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 6. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 185/29 iunie 2017, Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 29/25 februarie 2016 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 68/27 martie 2014 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

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

Naţional al Unirii Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8 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, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcţiei juridică 

şi relaţii publice, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 311 

Alba Iulia, 20 septembrie 2017         



           Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 311 din 20 septembrie 2017 

 

ORGANIGRAMA MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 311 din 20 septembrie 2017 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1 Director general adjunct grad I S 1 

2 Director general adjunct grad I S 1 

3 Contabil şef grad I S 1 

SECŢIA ARHEOLOGIE – CERCETARE 

4 Şef secţie grad I S 1 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog gradul IA S 7 

14 Desenator artistic treapta IA M 1 

15 Fotograf treapta IA M 1 

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
*
 

16-18 Arheolog gradul I S 3
* 

19-20 Arheolog gradul II S 2
*
 

SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ SI DOCUMENTARE 

21 Şef secţie grad I S 1 

22-25 Muzeograf gradul IA S 4 

26 Conservator debutant S 1 

27-28 Bibliotecar gradul IA S 2 

29 Arhivist gradul IA S 1 

SECŢIA MUSEIKON 

30 Şef secţie grad I S 1 

31-32 Muzeograf gradul IA S 2 

33 Conservator debutant S 1 

34 Restaurator gradul IA S 1 

35 Restaurator gradul I S 1 

36 Muncitor calificat I M 1 

37-38 Supraveghetor muzeu ŞG/M 2 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

39 Şef secţie grad I S 1 

40-44 Restaurator gradul IA S 5 

45 Restaurator debutant S 1 

46-47 Restaurator treapta IA M 2 

48-49 Conservator gradul IA S 2 

50 Conservator gradul I SSD 1 

51 Chimist  S 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

52 Şef secţie grad I S 1 

53 Traducător gradul I S 1 

54 Sociolog principal S 1 

55 Informatician gradul I SSD 1 

56 Analist (programator) ajutor IA M 1 

57 Referent  treapta I M 1 

58 Muzeograf gradul I S 1 

59 Arheolog gradul IA S 1 

SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU 

60-66 Supraveghetor muzeu ŞG/M 7 



PAZĂ 

67-71 Paznic  G/M 5 

FINANCIAR - CONTABILITATE 

72 Economist gradul II S 1 

73 Casier  M 1 

74 Funcţionar  M 1 

75 Inspector de specialitate gradul II S 1 

76 Referent IA M 1 

77 Economist debutant S 1 

ADMINISTRATIV, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, P.S.I. 

78 Administrator I M 1 

79 Şofer I M 1 

80 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

81 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 

82 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 

83 Curier  ŞG 1 

JURIDIC,  RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

84 Consilier juridic gradul IA S 1 

85 Inspector de specialitate gradul II S 1 

AUDIT PUBLIC INTERN 

86 Auditor gradul I S 1 

 TOTAL  86 

* Posturile din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă vor fi ocupate pe 

perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor). 

 

 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre al 

 Consiliului Județean Alba nr. 311 /20.09.2017 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 AL MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA, este instituţie de cultură, de 

drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în  subordinea Consiliului 

Judeţean Alba. 

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia este 

întocmit în baza Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi 

completările aduse de Legea nr. 12/2006 şi Legea nr.114/2006, activitatea sa fiind finanţată din 

venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Alba. 

Art.2. Sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, este în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.12-14, cod 510010. Toate actele, facturile, anunţurile, 

publicaţiile etc. vor conţine inscripţionarea - Consiliul judeţean Alba - „Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia”, alături de indicarea sediului. 

 

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI FUNCŢIILE PRINCIPALE ALE MUZEULUI 

 

Art.3. Muzeul este instituţie de cultură, de drept public, aflată în serviciul societăţii, având 

următoarele funcţii principale : 

   a) constituirea ştiinţifica, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal; 

   b) cercetarea ştiinţifica, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului muzeal; 

 c) punerea in valoare a patrimoniului muzeal in scopul cunoaşterii, educării si recreării  prin: 

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în săli de expoziţie 

adecvate, în ţară şi străinătate; 

- organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 

- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate ; 

- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei 

despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare ; 

- oferte educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională şi locală şi 

a formării unei atitudini “pro patrimoniu”; 

- valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii 

muzeale prin mass-media. 

Art.4. Potrivit naturii, competenţelor şi structurii sale organizatorice, Muzeul are 

următoarele atribuţii principale: 

a) elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenţei şi 

valorificării patrimoniului mobil şi imobil în concordanţă cu strategia culturală promovată la 

nivel naţional şi obiectivele socio-culturale ale judeţului; 

b) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a 

programelor culturale aprobate 

c) cercetarea şi dezvoltarea colecţiilor muzeale şi a patrimoniului muzeal ; 

d) realizarea lucrărilor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural aflat în 

administrarea sa. 

e) colecţionarea de bunuri culturale, în vederea constituirii şi completării  patrimoniului muzeal, 

prin cercetări de teren, achiziţii şi donaţii ; 

f) organizarea evidenţei patrimoniului cultural  mobil deţinut în administrare; 

g) conservarea, restaurarea şi depozitarea patrimoniului mobil deţinut, în  administrare, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare şi potrivit standardelor europene generale; 

h) valorificarea patrimoniului cultural aflat în administrarea sa, prin proiectele culturale , ca părţi 

componente ale Strategiei de dezvoltare a judeţului, inclusiv a turismului cultural. 

Art.5.  (1) Principalele obiective ale Muzeului  constau în : 



a) cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a 

patrimoniului aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe 

teren (cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea 

elaborării de studii, achiziţionării de bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii 

etc. ; 

b) organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a fondurilor 

documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

c) cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a patrimoniului 

cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare ; 

d) expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în 

expoziţii permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

e) organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 

f) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe aria 

sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 

g) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate  şi 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 

h) realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau preventive 

şi de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale 

mobile, producerea şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte suporturi de 

popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace. 

i) clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 

(2) În vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a 

patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural – turistic, muzeul poate coopera, după caz, 

cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat şi organizaţii neguvernamentale, în 

condiţiile legii.  

 

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL AFLAT IN ADMINISTRAREA  MUZEULUI 

 

Art. 6. (1)  Muzeul are în administrare: 

a. imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.12 (“Sala Unirii”), aparţinând domeniului 

public al statului, in care se află expoziţia permanentă din Sala Unirii, expoziţia permanentă 

de etnografie, standul cu vânzare de produse artizanale şi replici, Centrul Naţional de 

Conservare-Restaurare a Cărţii Vechi, depozite pentru patrimoniul muzeal; 

b. imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.14 (clădirea “Babilon”), aparţinând 

domeniului public al statului in care se află expoziţia permanentă de arheologie şi istorie, 

lapidarium-ul, săli pentru expoziţii temporare, biblioteca, birourile, laboratorul de restaurare-

conservare patrimoniu, laboratorul foto, depozite pentru patrimoniul muzeal, camera de 

oaspeţi, centrala termică; 

c. bunuri culturale mobile, constituite în următoarele colecţii: arheologie, istorie, numismatică, 

etnografie, carte veche, artă plastică, precum şi alte categorii de bunuri culturale : documente, 

fotografii, clişee, hărţi etc. 

d. aparatura, echipamentele, utilaje şi mobilierul expoziţiilor, depozitelor, birourilor, bibliotecii, 

Centrului Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, Laboratorul de restaurare-

conservare patrimoniu, mijloc de transport auto etc. 

(2) Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în inventare pe baza cărora compartimentele 

cu atribuţii în acest sens ţin evidenţa generală a întregului patrimoniu al Muzeului. 

(3) Patrimoniul poate fi îmbogăţit prin cercetări arheologice, achiziţii, donaţii, sponsorizări, 

precum şi prin preluarea, prin comodat sau transfer, a unor bunuri materiale şi culturale de la alte 

instituţii publice centrale şi locale, persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din ţară şi 

străinătate, în condiţiile legii. 

(4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de 

lege, în vederea protejării acestora. 

 

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA MUZEULUI 

 



Art. 7. (1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de un director general-manager 

şi de doi directori generali adjuncţi, directorul general-manager fiind angajat prin concurs, 

organizat în conformitate cu prevederile legale privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, iar eliberarea din funcţie a acestuia se face prin Hotărâre a Consiliului judeţean Alba, 

potrivit legii. Angajarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali adjuncţi se face de către 

directorul general-manager, potrivit legii. 

(2) Directorul general-manager şi cei doi directori generali adjuncţi conduc, coordonează şi 

răspund de activitatea Muzeului în limitele stabilite prin contractul de management, reglementările 

legale în vigoare şi prin prezentul regulament. 

(3) În cadrul Muzeului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie ca organ 

deliberativ de conducere. 

 

IV.1. COMPONENŢA, ATRIBUŢIILE, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

Art.8. (1) , Consiliul de administraţie se compune din 5 membri: 

Preşedinte : directorul general-manager al Muzeului ;  

Membri : directorul general adjunct, contabilul şef, 1 reprezentant al Consiliului judeţean Alba şi 

şeful Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche . 

(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea astfel : 

a) se întruneşte la sediul Muzeului lunar, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în 

şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor 

săi ; 

b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu 

majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi ; 

c) şedinţele sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie ; 

d) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin trei zile 

înainte ; 

e) la fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal de către secretarul consiliului de 

administraţie, care va cuprinde ordinea de zi, problemele supuse la vot, numărul de voturi pro 

şi contra, abţinerile şi opiniile separate ; acesta este scris în registrul de şedinţe, numerotat, 

sigilat şi parafat ; 

f) procesul-verbal al şedinţei se semnează de către toţi participanţii ; 

g) lucrările de secretariat ale consiliului de administraţie vor fi efectuate de către un secretar 

numit prin Decizia directorului general-manager al Muzeului. 

(3) în exercitarea atribuţiilor sale consiliul de administraţie adoptă hotărâri, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară şi a legislaţiei în 

vigoare. 

Art.9. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale : 

a) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în vederea aprobării de către Consiliul 

judeţean Alba; după aprobare avizează defalcarea acestuia pe activităţi specifice ;  

b) dezbate şi avizează Planul anual de activitate şi Raportul anual de activitate al Muzeului ; 

c) analizează organigrama şi statul de funcţii şi le supune spre aprobare Consiliului judeţean 

Alba ; 

d) dezbate şi propune proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului, în 

vederea aprobării, prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba, potrivit legii ; 

e) analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul Muzeului şi propune 

măsuri în consecinţă ;  

f) analizează şi avizează măsurile de formare şi specializare a personalului; 

g) avizează proiectul  programului de investiţii şi reparaţii capitale; analizează modul de 

îndeplinire a planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui de reparaţii capitale, 

de execuţie a bugetului ; 

h) analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum  şi orice 

alte măsuri de protejare a publicului vizitator şi a bunurilor instituţiei , avizează Planul de 

pază, Planul de protecţie împotriva incendiilor şi alte documente organizatorice specifice 

activităţii administrative a Muzeului ; 



i) aprobă programele de activitate curentă şi de perspectivă, programele şi proiectele ştiinţifice, 

muzeale, educative şi culturale ale Muzeului, cu consultarea prealabilă, în cazul documentelor 

cu caracter ştiinţific, a Consiliului ştiinţific ; 

j) stabileşte planurile de management conţinând strategiile şi măsurile necesare pentru punerea 

în practică a programelor şi proiectelor aferente strategiilor, responsabilităţile nominale, 

mijloacele şi termenele de aplicare a lor ; 

k) aprobă normativele specifice activităţii Muzeului ; 

l) aprobă deplasările în străinătate, în interes de serviciu ale personalului Muzeului şi rapoartele 

întocmite în urma efectuării acestora ; 

m) aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante, avizează fişele posturilor personalului de 

conducere în funcţie de reorganizări, restructurări şi promovări ale unor persoane în funcţii de 

conducere - şefi de secţie; de birou sau de compartimente; 

n) analizează şi propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament de 

Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii, a Organigramei, a altor propuneri care sunt de 

competenţa Consiliului Judeţean Alba ; 

o) avizează Regulamentul de ordine interioară, în vederea aprobării lui de către directorul 

general-manager ; 

p) aprobă orarul de funcţionare al instituţiei şi a expoziţiilor pentru public şi avizează 

propunerile de tarife pentru activităţile Muzeului;  

q) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii. 

 

IV. 2. ATRIBUŢIILE, COMPETENŢELE ŞI RESPONSABILITĂŢILE DIRECTORULUI 

GENERAL-MANAGER ŞI DIRECTORILOR GENERALI ADJUNCŢI 

 

Art.10. (1) Directorul general-manager asigură conducerea executivă a Muzeului şi are 

următoarele atribuţii principale: 

a) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 

b) este preşedintele Consiliului de Administraţie al Muzeului; 

c) numeşte prin decizie, membrii consiliului ştiinţific al Muzeului şi pe cei ai comisiei de 

evaluare şi /sau comisie de achiziţii de bunuri culturale; 

d) răspunde pentru activitatea Muzeului, în condiţiile contractul de management încheiat cu 

ordonatorul principal de credite şi  pentru îndeplinirea planului propriu de management al 

Muzeului ; 

e) fundamentează propunerile, modificarea obiectivelor şi indicatorilor economici ai instituţiei, 

precum şi a programelor culturale ; 

f) elaborează, iar după aprobare, aplică strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termen scurt, 

mediu şi lung, în conformitate cu Strategia sectorială promovată de Ministerului Culturii şi 

Cultelor şi corelată cu Strategia de dezvoltare a judeţului; 

g) angajează, promovează, sancţionează personalul şi dispune modificarea sau încetarea 

raporturilor de muncă ale salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare ; 

h) stabileşte atribuţiile de serviciu, pe compartimente, conform prezentului regulament, precum 

şi obligaţiile individuale de muncă ale personalului de specialitate, în conformitate cu fişele 

de post; 

i) angajează şi utilizează creditele bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate ; 

j) iniţiază programe pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în 

condiţiile reglementărilor legale în vigoare ; 

k) reprezintă instituţia în raporturile cu terţi ; 

l) încheie acte juridice în numele şi pe seama Muzeului, conform competenţelor sale ; 

m) întocmeşte fişele de evaluare a posturilor pentru şefii structurilor direct subordonate şi 

urmăreşte desfăşurarea activităţii pentru tot personalul Muzeului ; 

n) îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice, culturale, educative, de 

protejare şi a celor administrative din cadrul Muzeului ; 

o) coordonează şi verifică, la nivelul Muzeului, desfăşurarea activităţilor de audit public intern, 

control financiar preventiv şi juridic; 

p) aprobă planurile antiefracţie şi antiincendiu ; 

q) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Muzeului ; 

r) conduce activitatea de realizare şi menţinere a legăturilor Muzeului cu instituţii din afara ţării ; 



s) ia orice măsuri, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţilor în Muzeu; 

t) asigură confidenţialitatea asupra datelor referitoare la activitatea Muzeului, în situaţia în care 

acestea au un astfel de caracter; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii şi îşi asumă orice alte responsabilităţi de natură să asigure buna 

funcţionare a Muzeului şi a fiecărui compartiment în parte; 

v) evaluează performanţele manageriale ale directorilor generali adjuncţi. 

w) exercită şi alte atribuţii, potrivit legii. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general-manager emite decizii. 

(3) În absenţa directorului general-manager, instituţia este condusă de către un director general 

adjunct, desemnat prin decizie de directorul general-manager. În cazul în care  unul dintre 

directori sau contabilului şef, lipseşte, atribuţiile acestora se exercită de persoana desemnată prin 

decizia directorului general-manager. 

(4) Directorul general-manager decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare, pentru desfăşurarea unor activităţi 

specifice. 

 

IV. 3. ATRIBUŢIIILE DIRECTORILOR GENERALI ADJUNCŢI 

 

Art. 11. Directorul general adjunct – coordonator al proiectelor şi programelor culturale 

de valorificare a patrimoniului cultural naţional, restaurarea și conservarea bunurilor culturale 

proprietate publică şi aflate în administrarea Muzeului, are în subordine Secţia Arheologie-

Cercetare, Secţia Istorie-Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare, Centrul Național de Conservare-

Restaurare Carte Veche, Secția Relații Publice și Marketing Cultural și Secția Museikon. 

Principalele atribuţii sunt: 

a) coordonarea elaborării proiectelor şi programelor culturale anuale şi de perspectivă, ale 

Muzeului în concordanţă cu strategia de dezvoltare a judeţului Alba şi le prezintă spre aprobare 

Directorului general-manager; 

b) coordonarea elaborării programelor de cercetare a patrimoniului, anual şi de perspectivă, ale 

Muzeului şi le prezintă spre aprobare Directorului general-manager; 

c) coordonează întocmirea programelor de valorificare a patrimoniului mobil, aflat în 

administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în 

domeniu, şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de 

administraţie; 

d) coordonează proiectele de cercetare inter-instituţionale şi inter-disciplinare; 

e) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din proiectele de cercetare ale Muzeului; 

f) coordonează activitatea de organizare şi funcţionarea expoziţiilor permanente şi temporare; 

g) răspunde de îndeplinirea Programului de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; 

h) coordonează şi răspunde de activitatea de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului prin achiziţii, 

donaţii, transferuri; 

i) asigură şi răspunde de activităţile de realizare a veniturilor proprii, prin contracte de cercetare 

şi colaborează pentru realizarea de materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat, 

realizarea de replici şi valorificarea prin standurile proprii cu Secția Relaţii Publice şi Marketing 

Cultural. 

î) coordonează şi răspunde de clasarea eşalonată a patrimoniului cultural mobil; 

j) controlează şi răspunde de realizarea bazei de date informatizate a bibliotecii; 

k) colaborează la întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului Muzeului; 

l) răspunde de întocmirea fişelor analitice ale patrimoniului muzeal; 

m) răspunde de expertizarea patrimoniului cultural naţional aflat în administrarea Muzeului şi 

coordonează expertizarea patrimoniului cultural naţional la cererea persoanelor fizice şi 

juridice de drept public sau privat; 

n) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul cercetării şi valorificării 

patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora, raportul 

anual de activitate; 

o) asigură desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor ştiinţifice prevăzute în programul anual 

al Muzeului; 

p) întocmeşte proiectul planului de management în domeniul cercetării; 



r) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului; 

s) îndeplineşte atribuţiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 

ş) controlează şi răspunde de asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de 

carte şi periodice; 

t) coordonează activităţile privind asigurarea evidenţei şi integrităţii patrimoniului mobil deţinut 

de Muzeu;  

u) coordonează întocmirea programelor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului 

mobil, aflat în administrarea Muzeului, întocmeşte pe baza acestora programul anual de 

activitate în domeniu şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre aprobare 

Consiliului de Administraţie; 

v) coordonează şi răspunde de păstrarea şi manipularea corectă a publicaţiilor din fondul curent 

al bibliotecii, în conformitate cu reglementările legale; 

w) controlează şi răspunde de efectuarea ritmică a evidenţei primare a patrimoniului cultural 

mobil; 

x) răspunde de întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului cultural aflat în administrarea 

Muzeului  

y) coordonează activitartea privind relaţia cu mass-media, asigurând popularizarea patrimoniului 

şi activităţii Muzeului; 

z) coordonează realizarea şi actualizarea permanentă a paginii de Web a Muzeului; 

aa) coordonează realizarea unor materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat, 

realizarea de replici şi valorificarea prin standurile proprii; 

bb) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul conservării şi restaurării 

patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului  

cc) coordonează programele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, altele decât 

cele aflate în administrarea Muzeului, în vederea atragerii de resurse extrabugetare; 

dd) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa prin decizia directorului general-

manager; 

Art. 12. Directorul general adjunct – coordonator al activitatilor privind păstrarea şi 

securitatea bunurilor culturale proprietate publică, precum și  a bunurilor mobile și imobile, aflate 

în administrarea Muzeului are în subordine Supravegherea şi Gestiunea Patrimoniu și Paza, sens în 

care: 

a) coordonează aplicarea planului de pază a Muzeului şi luarea măsurilor operative;  

b) întocmește și prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază 

c) coordonează, verifică de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 

d) avizează necesarul de materiale pentru programul de aprovizionare cu materiale de întreţinere; 

e) coordonează activitatea privind inventarierea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi 

casarea acestora; 

f) coordonează aplicarea Planului de prevenire și a planului de protecție împotriva incendiilor şi 

luarea măsurilor operative pentru respectarea acestuia 

g) colaborează cu celălalt director pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului 

h) îndeplineşte atribuţiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 

 

IV. 4. ATRIBUŢIILE CONTABILULUI ŞEF 

 

Art. 13. Contabilul şef conduce Serviciul Financiar–Contabil şi activităţile administrative, 

securitatea şi sănătatea muncii, PSI şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în decizia directorului de organizare a acestei activităţi; 

b) răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare 

aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 

c) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Muzeului, în condiţiile legii, pe 

baza propunerilor înaintate de directori, şi îl supune spre avizare Consiliului de Administraţie; 

d) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de 

seamă contabile privind contul de execuţia al bugetului unităţii; 



e) răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realizarea acestora, de 

evaluarea corectă a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii efectuate şi de reflectarea 

acestora în bilanţul contabil,  potrivit legii; 

f) răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate şi 

de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate; 

g) răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile pierdute, 

sustrase sau distruse; 

h) răspunde de întocmirea balanţelor de verificarea şi a bilanţului contabil la timp şi de 

exactitatea datelor contabile prezentate; 

i) identifică şi propune căi şi modalităţi de creştere a veniturilor extrabugetare; 

j) aprobă planul anual de achiziţii publice conform bugetului aprobat ; 

k) răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 

l) ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în vigoare şi 

controlează activitatea de inventariere; 

m) îşi însuşeşte actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 

n) răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre; 

o) vizează, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, cheltuielile de funcţionare şi de 

capital ale Muzeului, conform reglementărilor legale în vigoare; 

p) asigură prin măsuri concrete execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul stabilit a 

vărsămintelor cuvenite bugetului de stat; 

q) asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei de la elaborarea proiectului de 

investiţii, la propunerea şefilor de secţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii 

finanţării şi exercitarea supravegherii până la finalizarea lucrărilor; 

r) răspunde pentru respectarea normelor legale în vigoare cu privire la încadrarea gestionarilor, 

constituirea de garanţii şi răspunderile acestora; 

s) organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă; 

t) colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul consiliului judeţean, cu Trezoreria şi 

instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 

u) asigură condiţiile legale de securitate pentru păstrarea numerarului în casieria centrală a 

Muzeului; 

v) alte atribuţii, potrivit legii. 

 

CAPITOLUL V. ORGANISME COLEGIALE CONSULTATIVE ŞI COMISII DE 

SPECIALITATE 

 

Art. 14. Activitatea Muzeului este sprijinită de un Consiliu Ştiinţific, organism de 

specialitate cu rol consultativ. Constituirea şi funcţionarea Consiliului Ştiinţific se face prin 

decizia directorului general-manager, după consultarea Consiliului de Administraţie al Muzeului. 

Art. 15. (1) Consiliul Ştiinţific este alcătuit din 5 membrii, membru de drept fiind directorul 

general adjunct care coordonează proiectele şi programele culturale de valorificare a patrimoniului 

cultural naţional, ceilalţi membrii fiind desemnaţi dintre cercetătorii, muzeografii şi restauratorii 

din Muzeu, în funcţie de activitatea ştiinţifică. 

(2) Preşedintele şi Secretarul ştiinţific sunt aleşi dintre membrii. 

(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, pentru analize şi lansarea 

activităţilor proiectate pentru trimestrul care urmează şi de câte ori este nevoie la convocarea 

preşedintelui sau secretarului ştiinţific. 

Art. 16. (1) Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii principale: 

a) definitivează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie, proiectele şi programele 

prioritare de cercetare; 

b) dezbate şi propune planul de săpături arheologice sistematice şi preventive, de cercetări de 

teren, lucrări de identificare de bunuri de patrimoniu şi autentificare; 

c) propune distribuirea fondurilor destinate activităţilor de cercetare; 

d) sprijină valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din Muzeu; 

e) propune spre aprobare Consiliului de administraţie, componenţa comitetului de redacţie al 

revistei Apulum; 



f) discută si propune planul publicaţiilor, în limita resurselor financiare existente sau care pot fi 

atrase din alte surse; 

g) dezbate şi propune tematicile de idei ale expoziţiilor permanente sau temporare, la sediul 

Muzeului sau la care acesta colaborează cu alte instituţii 

h) dezbate şi propune planul manifestărilor ştiinţifice ale instituţiei, respectiv participarea 

reprezentanţilor acesteia la manifestări naţionale şi internaţionale; 

i) promovează realizarea unor programe de cercetare naţionale sau internaţionale; 

j) propune comisiile pentru concursurile de promovare a cercetătorilor; 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific adoptă recomandări. 

(3) În vederea adoptării recomandărilor, este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din 

numărul membrilor prezenţi. 

(4) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special şi recomandările se 

comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui. 

Art. 17. (1) În cadrul Muzeului funcţionează comisii de specialitate, permanente sau 

temporare, înfiinţate prin decizie a directorului general-manager. 

(2) Obiectivele, durata, modul de funcţionare, termenele de realizare a atribuţiilor şi competenţelor 

specifice se stabilesc de către directorul general-manager, cu avizul Consiliului de Administraţie.

  

(3) La expirarea termenului pentru care au fost înfiinţate sau la datele stabilite prin decizia 

directorului general-manager, comisiile întocmesc rapoarte sau elaborează documentaţiile 

prevăzute în proiect; 

Comisiile de specialitate din cadrul Muzeului sunt: 

- Comisia pentru achiziţionarea, recepţia şi evaluarea de bunuri culturale de patrimoniu; 

- Comisia pentru avizarea dosarelor de clasare întocmite, în vederea transmiterii către 

Ministerul Culturii a acestora; 

- Comisia de casare; 

- Comisia de restaurare-conservare bunuri culturale; 

- Comisia de formare profesională şi promovare; 

- Comisia PSI; 

- Comisia de etică şi disciplină; 

- Comisia de inventariere a patrimoniului Muzeului. 

 

CAPITOLUL VI. PERSONALUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art. 18. (1) Personalul este încadrat conform organigramei şi statului de funcţii ale 

Muzeului, aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

(2) Personalul Muzeului este structurat în personal cu funcţii de conducere şi personal cu funcţii de 

execuţie. Personalul cu funcţii de execuţie este compus din personal de specialitate şi personal de 

deservire, funcţionând în structuri – secţii şi compartimente, conform organigramei aprobate de 

Consiliul Judeţean Alba. 

(3) Personalul cu funcţii de specialitate este compus din cercetători ştiinţifici, arheologi, 

muzeografi, restauratori, conservatori, bibliotecari, programatori, economişti, consilier juridic ale 

căror atribuţii sunt cuprinse în fişele de post. Personalul cu funcţii de deservire este compus din 

supraveghetori, paznici, referenţi, funcţionari, casieri, secretari, muncitori calificaţi, ale căror 

atribuţii sunt cuprinse în fişele de post. 

(4) Ocuparea posturilor, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă, se realizează în 

condiţiile legii. 

Art. 19. Pentru realizarea funcţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică 

specifică, în care sunt incluse secţii şi compartimente, care îndeplinesc activităţile funcţionale 

specifice, precum şi activităţile auxiliare funcţiilor sale de bază, după cum urmează: 

- Secţia de Arheologie-Cercetare care are în subordine și Cercetarea Arheologică Preventivă 

- Secţia de Istorie-Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare; 

- Secția Museikon 

- Centru Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche ; 

- Secţia Relaţii Publice şi Marketing Cultural ; 

- Supraveghere şi Gestiune Patrimoniu; 

- Pază 



- Financiar – Contabilitate; 

- Administrativ, Securitatea şi sănătatea muncii, P.S.I.; 

- Juridic, Resurse Umane și Achiziții Publice; 

- Audit public intern. 

Art. 20. Secţia Arheologie-Cercetare este condusă de un şef de secţie, ce conduce 

activitatea din domeniul arheologiei, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului arheologic, 

al restaurării şi conservării patrimoniului având următoarele atribuţii principale: 

a) realizarea de programe culturale privind patrimoniul arheologic; 

b) activitate de cercetare în teren, prin efectuarea de săpături arheologice sistematice, în 

conformitate cu programul propriu anual şi cu resursele financiare disponibile;  

c) realizează săpături pentru eliberarea de sarcină arheologică a terenurilor destinate unor lucrări 

edilitare sau de altă natură, prin efectuarea de studii sau prospecţii preliminare, săpături de 

salvare şi preventive etc., elaborând raportul de specialitate, în funcţie de existenţa şi 

importanţa vestigiilor istorice identificate în zonele respective; 

d) efectuarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a materialului rezultat din investigaţiile 

arheologice şi a investigaţiilor de laborator în scopul întocmirii şi publicării unor studii, 

comunicări, repertorii, monografii etc.; 

e) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de arheologie şi numismatică, asigurând 

inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

f) asigură creşterea patrimoniului arheologic şi numismatic, prin achiziţii şi donaţii; 

g) contribuie la elaborarea metodologiilor moderne de cercetare aplicată şi a proiectelor de 

cercetare interdisciplinară, la studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-

conservare, în funcţie de rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării 

practicii în domeniu; 

h) conform programului anual al secţiei, propune şi participă la realizarea unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, urmărind valorificarea ştiinţifică 

şi popularizarea patrimoniului muzeal; 

i) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 

patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

j) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, 

a patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing 

Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte 

instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a 

patrimoniului arheologic; 

k) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului; 

l) realizează expoziţii temporare şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de 

protejare a patrimoniului propriu de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de 

organizare a expoziţiilor temporare; 

m)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate; 

n) colaborează cu alte secţii ale Muzeului la acţiuni şi lucrări de interes general, îndeplinind şi 

orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 

o) desfășoară activități de cercetare arhelologică, de tip contractual, prilejuite de realizarea unor 

obiective de investiții private sau publice în zone cu potențial arheologic (sit arheologic și 

zonele sale de protecție). 

Art.21. Secţia Istorie – Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare este condusă de un şef de 

secţie, ce conduce activitatea din domeniul constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi 

valorificării patrimoniului istoric (epoca medievală, modernă şi contemporană) şi etnografic, 

având următoarele atribuţii principale: 

a) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul istoric, etnografic, istoria artei 

şi bibliofil; 

b) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, comunicări 

şi publicaţii 

c) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei de bază şi 

de organizare a unor expoziţii temporare; 

d) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de istorie, etnografie şi bibliotecă asigurând 

inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 



e) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea 

ştiinţifică şi promovarea patrimoniului muzeal; 

f) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 

patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului etnografic şi evidenţa 

acestuia; 

h) prezintă publicului vizitator produsele artei populare şi a creatorilor, cu garantarea calităţii şi 

autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 

i) realizarea bazei de date a meşterilor populari şi elaborarea de repertorii tematice categoriale, 

zonale; 

j) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul istoriei și etnografiei prin achiziţii şi 

donaţii; 

k) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi 

străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul istoriei și 

etnografiei; 

l) dezvoltă în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural relaţii cu mass-media în 

vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a acţiunilor 

organizate de Muzeu; 

m) elaborează în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, strategii pentru 

creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor 

educaţionale; 

n) colaborează cu secția de specialitate la organizarea activităţii de marketing cultural; 

o) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora în 

sprijinirea activităţilor Muzeului; 

p) organizează expoziţii temporare de artă fotografică, artă plastică contemporană, arhitectură şi 

altele, în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage vizitatorii şi creşte prestigiul 

muzeului. 

q) organizează manifestări cultural – artistice în spaţiile muzeului. 

r) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme pentru 

promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ. 

s) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea unor 

colecţii muzeale sau muzee, în condiţiile legii. 

ş). studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi coordonează 

activităţile de ghidaj din muzeu. 

t) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche cu Secţiei 

Arheologie-Cercetare, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi 

restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

ţ) dezvoltarea, păstrarea şi gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare; 

u) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 

v) verificarea periodică a fondului bibliotecii şi creşterea acestuia prin achiziţii, donaţii, schimb 

de publicaţii sau abonamente; 

w) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de carte şi periodice; 

x) realizează periodic fişe de clasare din fondul de carte românească şi străină a Muzeului în 

funcţie de priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. şi colaborează anual cu Biblioteca 

Naţională a României Bucureşti la editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul 

periodicelor străine intrate în bibliotecile din România şi Catalogul cărţilor străine intrate în 

bibliotecile din România; 

y) derulează pe tot parcursul anului schimbul intern şi extern de publicaţii de profil cu muzee, 

biblioteci, alte instituţii de profil, prin expedierea anuarelor muzeului (Apulum, Bibliotheca 

Musei Apulensis, Memoriale etc); 

z) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări de 

interes general pentru instituţie;  

Art.22. Secţia Museikon este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din 

domeniul constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului de carte veche 



religioasa și artă religioasă (epoca medievală, modernă şi contemporană), având următoarele 

atribuţii principale: 

a) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul specific; 

b) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, comunicări 

şi publicaţii 

c) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei de bază şi 

de organizare a unor expoziţii temporare; 

d) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele aferente, asigurând inventarierea, clasarea şi 

evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

e) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea 

ştiinţifică şi promovarea patrimoniului specific și a patrimoniului muzeal în general; 

f) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 

patrimoniului specific şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului specific şi evidenţa acestuia; 

h) prezintă publicului vizitator produsele artei religioase contemporane, cu garantarea calităţii şi 

autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 

i) realizarea bazei de date a iconarilor contemporani şi elaborarea de repertorii tematice 

categoriale, zonale; 

j) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul specific, prin achiziţii şi donaţii; 

k) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi 

străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul istoriei 

artei şi a patrimoniului bibliofil; 

l) dezvoltă în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural relaţii cu mass-media în 

vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a acţiunilor 

organizate de Muzeu; 

m) elaborează în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, strategii pentru 

creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor educaţionale; 

n) colaborează cu serviciul de specialitate la organizarea activităţii de marketing cultural; 

o) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora în 

sprijinirea activităţilor Muzeului; 

p) organizează expoziţii temporare în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage 

vizitatorii şi creşte prestigiul muzeului. 

q) organizează manifestări cultural – artistice în spaţiile muzeului. 

r) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme pentru 

promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ. 

s) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea unor 

colecţii muzeale sau muzee în condiţiile legii. 

ș) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi coordonează 

activităţile de ghidaj din expoziția Museikon. 

t) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, cu Secţia 

Arheologie-Cercetare și cu Secția Istorie-Muzeologie, Bibliotecă și Documentare, lista de 

obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în ordinea priorităţilor 

impuse de starea de conservare a acestora; 

ţ) dezvoltarea, păstrarea şi gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare aferente, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare; 

u) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 

v) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a patrimoniului aferent; 

w) realizează periodic fişe de tezaur din fondul de carte românească şi străină a bibliotecii în 

funcţie de priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. (în colaborare cu Centrul Naţional de 

Informare şi Memorie Culturală Bucureşti) şi colaborează anual cu Biblioteca Naţională a 

României Bucureşti la editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul periodicelor străine 

intrate în bibliotecile din România şi Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din 

România; 

x) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări de 

interes general pentru instituţie;  



 Art. 23. Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche este condus de către 

un şef de secţie, se ocupă de restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, cărţilor şi a 

documentelor de patrimoniu aflate în administrarea Muzeului, a celorlalte muzee, biblioteci şi 

culte din ţară, precum a altor persoane juridice sau fizice, la cererea acestora şi în conformitate cu 

normele legale. În cadrul Centrului Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche funcţionează: 

- sectorul de restaurare corp-carte veche, documente, pe suport de hârtie şi pergament; 

- sectorul de restaurare legătură-carte, pe suport de piele, pergament şi lemn; 

- sectorul de restaurare metale 

- sectorul de restaurare ceramică 

- sectorul de restaurare sticlă 

- sectorul de restaurare os 

- sectorul de restaurare textile și piele 

- sector de investigație si conservare  

Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche are următoarele atribuţii principale: 

a) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare corp-carte veche, legătură-carte veche 

şi documente, a tuturor materialelor componente: hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, 

metal, textile, os conform normelor legale în vigoare;  

b) conservarea şi restaurarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte 

veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, 

metal, textile, os), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c) efectuarea de lucrări de restaurare pe bază de contract, pentru muzee, biblioteci, instituţii de 

cult şi alţi deţinători din ţară, în vederea salvării patrimoniului cultural-naţional bibliofil şi a 

obţinerii de resurse extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare; 

d) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive la colecţiile bibliofile aflate în 

administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice 

de laborator; 

e) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 

f) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de rezultatele 

proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 

g) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de 

restaurare-conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de 

specialitate; 

h) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

i) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii 

naţionale de profil; 

j) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători de 

bunuri culturale mobile; 

k) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 

promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu 

Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural; 

l) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 

m) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, 

de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 

n) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 

o) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării 

publicului şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei 

atitudini „pro patrimoniu”; 

p) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 

competenţă; 

q)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  

r) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului 

acestora; 

s) asigurarea pregătirii teoretice şi practice a restauratorilor în formare, în colaborare cu Centrul 

pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii din cadrul 

Ministerului Culturii şi Cultelor; 



t) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de 

procurare a acestora; 

u) realizează replici după hărţi, documente, cărţi etc. şi valorificarea acestora prin standurile de 

vânzare ale Muzeului în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

v) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 

ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

w) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, 

a patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția Relaţii 

Publice şi Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de 

colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi 

valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

x) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 

y) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau „in 

situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în 

laborator; 

z) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele 

domeniilor sale de competenţă; 

aa) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului mobil aflat în aria sa de competenţă; 

bb) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, 

identifică factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  

cc) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor specifice de 

corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare; 

dd) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la expoziţii 

temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 

ee) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 

filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 

deţinătorul; 

ff) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul 

obţinerii unor venituri extrabugetare; 

gg) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 

Art.24. Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural este condus de un şef secţie şi are 

următoarele atribuţii: 

a) organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau săli de expoziţie 

adecvate, în ţară şi străinătate; 

b) organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 

c) editarea de publicaţii de popularizare a patrimoniului muzeal; 

d) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei 

despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare; 

e) angrenarea publicului, prin mijloace specifice, într-un sistem educaţional destinat  

familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a formării unei atitudini “pro patrimoniu”; 

f) prezentarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii 

muzeale prin mass-media; 

g) elaborarea unor strategii pe bază de chestionare pe categorii socio-profesionale şi de vârstă ; 

h) promovarea publicaţiilor editate de muzeu; 

i) asigurarea ghidajelor specializate în limbi de circulaţie internaţională; 

j) asigură traducerea publicaţiilor proprii în limbi de circulaţie; 

k) colaborează la traducerea corespondenţei cu străinătatea în vederea derulării schimbului 

extern de publicaţii cu instituţii de profil din străinătate; 

l) asigură concepţia artistică a tuturor manifestărilor temporare organizate de instituţie; 

m) asigură relaţiile cu mass media ; 

n) asigură prospectarea şi diversificarea produselor din standurile de vânzare ale instituţiei în 

scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

o) promovează turismul cultural împreună cu instituţiile abilitate; 

p) întreţine legături cu instituţii de profil la nivel naţional şi internaţional; 



q) colaborează cu celelalte secţii ale muzeului. 

r) gestionează pagina de web a Muzeului în colaborare cu celelalte secţii; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 

Art.25.Compartimentul Supraveghere şi Gestiune Patrimoniu are următoarele atribuţii: 

a) asigură securitatea şi integritatea bunurilor de patrimoniu din expoziţia de bază şi expoziţiile 

temporare; 

b) asigură curăţenia în spaţiile expoziţionale şi în spaţiile anexe; 

c) asigură evidenţa patrimoniului cultural mobil constituit în colecţii şi păstrarea acestuia în bune 

condiţii în depozite, în conformitate cu normele de conservare în vigoare; 

d) colaborează cu personalul ştiinţific şi cu Secţia de Relaţii Publice şi Marketing Cultural în 

vederea organizării activităţilor înscrise în programele de activitate ale instituţiei;  

e) verificarea şi completarea arhivelor documentare ale Muzeului, potrivit legii; 

f) organizarea, gestionarea şi actualizarea bazelor de date privind patrimoniul cultural al 

Muzeului; 

g) răspunde solicitărilor personalului ştiinţific în vederea asigurării accesului la depozitele 

muzeului; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 

Art. 26. Compartimentul Financiar–Contabil este condus de contabilul-şef şi are 

următoarele atribuţii principale: 

a) organizarea şi realizarea evidenţelor financiar-contabile cerute de actele normative în vigoare; 

b) întocmirea situaţiilor financiare cerute de actele normative în vigoare; 

c) transmiterea către instituţiile abilitate, a situaţiilor solicitate; 

d) calcularea drepturilor salariale, conform legii; 

e) confruntarea periodică a inventarelor scriptice cu cele din teren, la toate gestiunile; 

f) gestionarea fondurilor în numerar; 

g) aplicarea măsurilor financiare adecvate pentru salariaţii care au primit sancţiuni disciplinare; 

h) verifică respectarea normelor legale, cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor 

de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, 

efectuarea inventarierilor băneşti, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor înscrise 

în bilanţurile şi conturile de execuţie; 

i) asigurarea respectării tuturor prevederilor legale în domeniul financiar-contabil; 

j) urmărirea asigurării eficientizării consumurilor de materiale şi a încadrării acestora în sumele 

alocate prin buget; 

k) stabilirea, pe baza propunerilor celorlalte structuri organizatorice, a măsurilor de asigurare 

financiară pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual de activitate al Muzeului; 

l) asigurarea organizării controlului gestiunii mijloacelor fixe, a materialelor şi a obiectelor de 

inventar; 

m) asigurarea organizării şi gestionării arhivei administrativ-contabile a Muzeului; 

n) asigurarea activităţii specifice de secretariat; 

o) asigurarea activităţilor de dactilografiere, multiplicare; 

p) înregistrarea şi repartizarea corespondenţei Muzeului; 

q) asigurarea bunei funcţionări a serviciilor telefonice ale Muzeului; 

r) răspunde de organizarea audienţelor; 

s) aplicarea strictă a prevederilor legale privind salarizarea personalului Muzeului; 

t) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 

Art. 27. Pază 

j) organizează şi răspunde de aplicarea planului de pază a Muzeului pe timp de noapte şi de zi şi 

luarea măsurilor operative; 

k) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază 

l) redactează Planul de pază îl prezintă spre avizare Consiliului de Administraţie şi spre 

aprobare, directorului general-manager; 

m) coordonează, verifică şi răspunde de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 

Art. 28. Compartimentul Administrativ, Securitatea şi sănătatea muncii, P.S.I asigură ducerea 

la îndeplinire a sarcinilor privind aprovizionarea tehnico-materială şi are următoarele atribuţii: 



a) centralizarea necesarului de materiale şi întocmirea de propuneri pentru programul de 

aprovizionare cu materiale de întreţinere; 

b) asigurarea aprovizionării cu materiale de întreţinere şi de consum, necesare desfăşurării 

activităţii specifice Muzeului; asigurarea materialelor necesare funcţionării tuturor secţiilor şi 

compartimentelor; 

c) efectuarea recepţiilor de materiale şi distribuirea acestora pe secţii şi compartimente; 

d) efectuează, în colaborare cu serviciul financiar, inventarierea obiectelor de inventar şi 

mijloacelor fixe şi casarea acestora; 

e) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a combustibilului, apei, materiale de curăţenie şi 

salubrizare; 

f) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, şi celelalte încăperi şi spaţii aferente 

imobilelor, precum şi igienizarea lor; 

g) organizarea activităţii de transport intern şi internaţional; 

h) organizează şi răspunde de aplicarea Planului de prevenire a incendiilor şi luarea măsurilor 

operative pentru respectarea acestuia; 

i) instruirea şi antrenarea personalului Muzeului pentru intervenţie în caz de incendiu sau 

calamităţi; 

j) organizează desfăşurarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii; 

k) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor; 

l) redactează Planul de protecţie împotriva incendiilor, le prezintă spre avizare Consiliului de 

Administraţie şi spre aprobare, directorului general-manager; 

m) întocmeşte şi prezintă, pentru aprobare, directorului general-manager, Planul de lucru al 

personalului tehnic, pompieri, protecţia muncii, urmăreşte aplicarea lui; 

n) urmăreşte permanent, modul în care se aplică regulile privind protecţia muncii în Muzeu şi ia 

măsurile care se impun; 

o) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 

Art. 29. (1) Compartimentul Juridic, Resurse Umane și Achiziții Publice are 

următoarele atribuţii principale: 

a) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic; 

b) avizarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 

c) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute, cu relevanţă 

pentru activitatea instituţiei; 

d) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului; 

e) reprezentarea Muzeului, în condiţiile legii, în faţa instanţelor de judecată; 

f) întocmirea proiectelor de contracte, definitivarea lor, după consultarea conducerii Muzeului şi 

urmărirea realizării lor; 

g) ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea 

titlurilor executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care au 

prejudiciat Muzeul; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege şi prin decizia directorului 

general-manager. 

(2) În ceea ce privesc resursele umane în cadrul compartimentului sunt îndeplinite următoarele: 

a) urmărirea întocmirii corecte a pontajelor de către cei desemnați să le execute;  

b) centralizarea pe calculator a datelor necesare întocmirii raportului statistic periodic și ale altor 

raportări statistice solicitate; 

c) evidența lunară a numărului de salariați pe instituție, categorii de personal, obiective; 

d) evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, nemotivatelor; 

e) evidența tuturor salariaților din instituție, a angajărilor, a desfacerilor de contracte individuale 

de muncă conform prevederilor legale în vigoare, a pensionărilor; 

f) asigurarea respectării prevederilor legale privind organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor vacante şi avansare a personalului; 

g) elaborarea statului de funcţii a organigramei Muzeului, în vederea avizării acestora de către 

Consiliul de Administraţie şi apoi aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba; 

h) transmiterea la Compartimentul Financiar-Contabil a modificărilor ce apar la salarizare 

(încadrări, desfaceri de contracte individuale de muncă, etc.); 



i) asigurarea aplicării prevederilor legale privind acordarea sporurilor şi a altor drepturi 

salariale; 

j) asigurarea evaluării posturilor şi gestionarea documentaţiei aferente activităţii de evaluare; 

k) urmărirea aplicării programelor de perfecţionare propuse de Centrul pentru Formare, Educaţie 

Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, din subordinea Ministerului Culturii şi 

Cultelor. 

l) studierea legislației muncii în vigoare; 

m) întocmirea şi modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor, conform 

dispoziţiilor legale; 

n) întocmirea fișei postului pentru toate funcțiile din instituție; 

o) întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu; 

p) întocmirea adeverințelor de sănătate, de venit, de salariat, etc, actualizări norme, diverse 

formulare, tabele, adrese necesare în cadrul biroului și instituției. 

(3) Responsabilitățiile pe partea de achiziții publice sunt: 

a) elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților 

identificate la nivelul instituției, în funcție de bugetul aprobat;  

b) elaborează documentația de atribuire în colaborare cu compartimentele care relevă necesitatea 

și oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să fie 

rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;  

c) îndeplineste obligațiile astfel cum sunt acestea prevazute în legislația privind achizițiile 

publice;  

d) asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea licitațiilor, 

obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum și alte informații care să edifice 

respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice;  

e) asigură aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, prin incheierea contractelor de 

achizitie publica și a proceselor verbale de recepție;  

f) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 

procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate;  

g) operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor, când situația 

o impune, cu aprobarea conducătorului instituției și avizul compartimentului financiar 

contabil;  

h) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative 

în vigoare;  

i) elaborează proiectele de dispoziții ce reglementează activitatea de achiziții, rapoartele și 

situațiile informative privind activitatea de achiziții;  

j) verifică documentele de livrare și se asigură că facturile sunt operate conform specificațiilor 

de comandă lansate; 

k) analizează statusul comenzilor emise, urmărește derularea în bune condiții a 

comenzilor/contractelor și intervine pentru accelerarea livrărilor atunci când este cazul; 

l) întocmește periodic rapoarte de achiziții; 

m) întocmește și verifică dosarul administrativ al licitației publice; 

n) publică anunțurile în SEAP. 

Art. 30. Compartimentul Audit public intern are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură activitatea de audit a instituţiei; 

b) certificarea trimestrială şi anuală însoţită de raportul de audit, a bilanţului contabil şi a 

contului de execuţie bugetară ale instituţiei, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii 

evidenţelor contabile şi ale actelor financiare; 

c) examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificarea erorilor, risipei, 

gestiunii defectuoase şi fraudelor iar pe aceste baze, propunerea de măsuri şi soluţii pentru 

recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi; 

d) supravegherea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, 

organizare, coordonare, urmărire şi control a deciziilor; 

e) evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi de execuţie 

existente în cadrul Muzeului, utilizează resursele financiare, umane şi materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite; 

f) exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea 

cheltuielilor; 



g) exercită controlul de gestiune; 

h) orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

 

CAPITOLUL VII. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

Art. 31. Cheltuielile de funcţionare şi de capital ale Muzeului sunt asigurate de subvenţii 

acordate din bugetul propriu al judeţului Alba, precum şi din venituri proprii, potrivit legii. 

Art. 32. Veniturile extrabugetare se realizează din: 

a) taxe de vizitare ale expoziţiilor permanente şi temporare; 

b) executarea de cercetări arheologice în vederea eliberării terenurilor de sarcină arheologică la 

solicitarea persoanelor şi instituţiilor interesate, în condiţiile legii; 

c) executarea către terţi de lucrări de conservare şi restaurare carte veche, documente, ceramică, 

metal, textile; 

d) vânzarea de obiecte de artizanat, replici, etc. prin standurile Muzeului; 

e) executarea şi comercializarea de reproduceri după lucrările aflate în patrimoniul Muzeului, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare; 

f) editarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii proprii sau realizate în colaborare; 

g) asocierea sau colaborarea la realizarea unor programe ştiinţifice, culturale şi de cercetare; 

h) taxe pentru realizarea de fotografii şi filme în incinta Muzeului; 

i) taxe pentru ghidaj; 

j) închirierea de spaţii pentru activităţi care nu contravin obiectului de activitate al Muzeului; 

k) taxe pentru expertizarea bunurilor culturale; 

l) donaţii, sponsorizări, alte surse, în condiţiile legii; 

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 33. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 

legale în vigoare. 

(2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba; 

(3) Prezentul regulament pot fi completat şi modificat la propunerea Consiliului de Administraţie, 

prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

(4) Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament, directorul general-

manager va aproba Regulamentul intern. 

(5) Fişa de post cu atribuţii şi responsabilităţi nominalizate se va întocmi pentru fiecare salariat în 

conformitate cu prezentul regulament. 

(6) După aprobarea sa, prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor 

Muzeului.  

 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PREŞEDINTE          

             

                                          

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării  

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 185/29 iunie 2017 s-a aprobat Statul de 

funcții al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia cu un număr de 82,5 de posturi. 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia prin adresa nr. 2911/19 septembrie 2017 înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17109/20 septembrie 2017, solicită aprobarea 

reorganizării Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia prin înființarea Secției Museikon, ca urmare a 

finalizării Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument 

istoric restaurată în Alba Iulia”, proiect care a constat, în principal, în reabilitarea unei clădiri 

situate în municpiului Alba Iulia, pentru realizarea unui muzeu al icoanei și dotarea acestuia. 

Secţia Museikon din cadrul muzeului va conduce activitatea din domeniul constituirii, 

dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului de carte veche religioasă şi artă 

religioasă din epoca medievală, modernă şi contemporană. 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a 

colecţiilor publice,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înființarea 

acestei secții s-a solicitat și primit avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul 

Ministerului Culturii și Identității Naționale. 

 Înfiinţarea secției se va face prin redistribuirea unor persoane din celelalte structuri ale 

muzeului, cu respectarea prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, dar și prin înființarea unor posturi noi specifice domeniului de activitate 

sau pentru asigurarea funcționalității clădirii muzeului. 

De asemenea prin adresa nr. 2471/8 august 2017 înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 14705/9 august 2017, s-a solicitat modificarea statului de funcții în sensul 

modificării denumirii unor funcții existente în statul de funcții. 

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea 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, … în cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în 

prezenta lege, reîncadrarea se face pe una dintre funcţiile prevăzute în anexe.” 

Având în vedere faptul că unele funcții din statul de funcții al Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia se regăsesc în noua lege de salarizare sub o altă denumire, reîncadrarea personalului s-a 

făcut pe noile funcții. Din acest motiv se impune modificarea statului de funcții prin transformarea 

acestor funcții. 

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

publice locale, 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 cu numărul 311 din 20 septembrie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                                  Ion  DUMITREL 
 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Birou resurse umane 

Nr. 17146 /20.09.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării  

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 

Prin adresa nr. 2471/08.08.2017 şi adresa nr. 2911/19.09.2017, conducerea Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat aprobarea reorganizării Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia și implicit aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

funcţionare ale muzeului. 

Modificările propuse constau în: 

I. Înființarea secției museikon în cadrul muzeului cu un număr de 9 posturi, cu următoarea 

structură: 

- un şef secție grad I cu studii superioare, post nou înființat (vacant); 

- doi muzeografi gradul IA cu studii superioare, care se mută din cadrul Secţiei de Istorie 

– Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare; 

- un conservator debutant cu studii superioare, care se mută din cadrul Secţiei Istorie - 

Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare; 

- un restaurator gradul IA cu studii superioare, care se mută din cadrul Centrului 

Naţional de Conservare – Restaurare Carte Veche; 

- un restaurator gradul I cu studii superioare, post nou înființat (vacant); 

- un muncitor calificat I cu studii medii, post nou înființat (vacant); 

- doi supraveghetori muzeu cu studii medii, care se mută din cadrul Supravegherii şi 

Gestiunii Patrimoniului; 

II. Schimbarea denumirii unor funcții ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 153/2017, 

lege ce prevede alte denumiri pentru unele funcții utilizate în cadrul muzeului, astfel: 

- transformarea funcției contractuale de auditor gradul IA , în auditor gradul I, conform 

anexei nr. VIII cap. II lit. B din Legea 153/2017; 

- transformarea funcției contractuale de casier II, casier, conform anexei nr. VIII cap. II 

lit. C din Legea 153/2017; 

- transformarea funcției contractuale de funcționar I, în funcționar, conform anexei nr. 

VIII cap. II lit. C din Legea 153/2017; 

- transformarea funcției contractuale de analist (programator) ajutor I, în analist 

(programator) ajutor IA , conform anexei nr. VIII cap. II lit. B din Legea 153/2017; 

- transformarea a două funcții contractuale de restaurator treapta I, în restaurator treapta 

IA , conform anexei nr. III cap. III din Legea 153/2017; 

III. Întregirea normei de consilier juridic, din 0,5 normă în normă întreagă, datorită 

numărului mare de documente ce trebuie încheiate în urma modificării legislaţiei. 

Urmare a modificărilor propuse se impune și actualizarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. Pentru personalul ce va fi mutat în cadrul 

altor structuri din cadrul muzeului se vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

privind aprobarea reorganizării Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 

 

 

Şef birou, 

Suciu Horaţiu Zaharia 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș  

 

 

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

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Acordului de 

parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Administrația Bazinală de Apă Mureș; 

- raportul de specialitate nr. 17160/20 septembrie 2017 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de conţinutul adresei nr. 8132/14 iunie 2017 a Administrației Bazinală de 

Apă Mureș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11012/15 iunie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 184/2017 

pentru aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legii nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Art. 3 alin. 3 al Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș aprobat prin 

Hotărârea Consiliul Județean Alba nr. 184/6 iunie 2017, se modifică și va avea următorul 

cuprins:  

„(3) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum și pe 

perioada de durabilitate a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii 

- Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 

(Cerbu) ”, Administrația Bazinală de Apă Mureș se obligă să păstreze dreptul de administrare 

asupra albiilor Râurilor Aiudul de Sus, Geogel, Valea Runcului, Geoagiu, Valea Buciumanilor, 

Abrud.” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș rămân 

nemodificate. 

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

patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Bazinale de Apă Mureș, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

Înregistrat cu nr. 312 

Alba Iulia, 20 septembrie 2017 

http://www.cjalba.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării  

Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin  

Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș  

 

 

În cadrul  apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, în 

data de 12 ianuarie 2017, Judeţul Alba a depus cererea de finanțare a Proiectului „Modernizare 

drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 

Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, împreună cu toate anexele, cerere înregistrată 

cu nr. C/AB/2017/6/6.1/2/107/13 ianuarie 2017. 

 Prin lucrările de modernizare propuse se urmărește creșterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza, creşterea 

portanței drumului județean DJ 107I. 

Prin adresa nr. 12048/26 mai 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 9802/26 mai 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ne comunică 

Memorandumul privind adoptarea acordului de parteneriat între unități administrativ-teritoriale 

și instituții publice. Memorandumul aprobat de domnul Sorin Grindeanu, prim-ministrul 

Guvernului României, dă posibilitatea consiliilor județene să încheie acorduri de parteneriat cu 

administrațiile bazinale de ape aflate în subordinea Administrației Naționale Apele Române, în 

vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării proiectelor depuse în cadrul  

apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 184/2017 s-a aprobat încheierea unui Acord 

de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Administrația Bazinală de Apă Mureș. Prin adresa nr. 8132/14 iunie2017, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11012/15 iunie 2017, Administrația Bazinală de 

Apă Mureș ne comunică faptul că Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Apele 

Române administrează terenurile aferente albiilor minore ale cursurilor de apă Aiudul de Sus, 

Geogel, Valea Runcului, Geoagiu, Valea Buciumanilor, Abrud. Deoarece acordul cuprindea şi 

albiile minore ale cursurilor de apă Scurgere, Valea Barnii, Valea Breaza, Valea Albă, Valea 

Șesii, Valea Abruzel, se impune modificarea Acordului de parteneriat privind colaborarea 

dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș. 
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. 312 din 20 septembrie 2017. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Nr.  17160/20.09.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării  

Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin  

Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș 
 

În conformitate cu Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul Axei prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea 

de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 

la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pot solicita finanțare județele ca 

unități administrativ teritoriale, de sine stătător sau în cadrul unor parteneriate. 

În cadrul  apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

Judeţul Alba a depus cererea de finanțare a proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - 

Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium 

Sat - DN 74 (Cerbu)”.  

Drumul judeţean DJ107I în lungime de 78,42 km, are originea în municipiul Aiud şi 

punctul de sfârșit în DN74-Abrud  şi face  legătura între Autostrada Sebeș - Turda, drumul 

național DN 74 şi drumul național DN1 (E81), asigurând conectivitatea la coridoarele de 

transport europene și naționale  cu rețeaua TEN-T. 

Conform prevederilor art. 2, alin (3), coroborate cu cele ale art. 7 din Ordonanța 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, podurile și podeţele de pe drumurile județene fac parte integrantă din drumul județean 

respectiv, deci parte din proprietatea publică a judeţului. Lucrările de consolidare și modernizare 

a drumurilor necesită lucrări de consolidare/reabilitare inclusiv în albiile râurilor. 

Statutul juridic al terenurilor aflate în albiile râurilor este cel prevăzut de Legea apelor nr. 

107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Astfel conform art. 3, alin (1) “Aparţin 

domeniului public apele de suprafaţă cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km şi cu 

bazine hidrografice ce depăşesc suprafaţa de 10 kmp, malurile şi cuvetele lacurilor, precum şi 

apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja marii, cu bogăţiile lor naturale şi 

potenţialul energetic valorificabil, marea teritorială şi fundul apelor maritime”. Conform art. 4, 

alin (2) „Apele din domeniul public se dau în administrarea Regiei Autonome "Apele Române" 

de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în condiţiile legii”. 

Prin Avizul de gospodărire a apelor, nr. 210/2016, eliberat de Administrația Națională 

"Apele Române" prin Administrația bazinală de apă Mureș, Consiliul Județean Alba în calitate 

de beneficiar trebuie să respecte anumite obligații, printre care: 

 Proprietarii/administratorii lucrărilor de artă (poduri) sunt obligați să asigure 

secțiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuiala proprie, în limita a două 

lungimi ale lucrării de artă (poduri) în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de 

artă (poduri) în aval, pentru a respecta parametrii avizați; 

 Întreținerea albiilor cursurilor de apă în secțiunile amplasării podurilor, precum și 

în zonele de influență. 

Obligațiile respective prevăd intervenții în albiile minore ale cursurilor de apă traversate de 

drumul județean, albiile minore fiind administrate de Administrația Națională "Apele Române" 

prin unitățile sale teritoriale cu personalitate juridică - Administrația Bazinală de Apă Mureș. 

Conform art. 71 al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 



abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în cazul investițiilor în 

infrastructură trebuie respectat caracterul durabil al investiției timp de 5 ani de la data plății 

finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra elementelor de infrastructură. 

Pentru soluționarea condiționalităților aferente emiterii avizului de gospodărire a apelor, 

urmare a intervenției la edificiile existente în albiile râurilor şi respectarea art. 71 al  

Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013, dl. prim-ministru Sorin Mihai GRINDEANU a adoptat prin Memorandum 

acordul-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţiile Bazinale de Apă şi 

Consiliile Judeţene/Consiliile Locale. 

Prin încheierea parteneriatului între administratorul drumului județean (Consiliul Județean 

Alba) și administratorul suprafețelor de teren din albia minoră, aferente podurilor (Administrația 

Națională "Apele Române" prin unitățile sale teritoriale cu personalitate juridică - Administrația 

Bazinală de Apă Mureș) fiecare parte își va putea exercita toate prerogativele care decurg din 

dreptul de administrare asupra imobilului deținut, colaborarea părților ducând la implementarea 

corespunzătoare a proiectului cu finanțare din fondurile europene. 

Acordul-cadru de parteneriat adoptat prin Memorandumul aprobat de dl. prim-ministru 

Sorin Mihai GRINDEANU, sprijină și conduce la posibilitatea încheierii cu operativitate a 

Acordului de parteneriat încheiat între unitatea administrativ teritorială Județul Alba și unitatea 

teritorială a Administrației Naționale "Apele Române", unitatea teritorială cu personalitate 

juridică - Administrația Bazinală de Apă Mureș, ce are în administrare suprafețele aflate în 

domeniul public al statului, suprafețe de interes pentru realizarea și implementarea proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, pe durata de valabilitate a 

contractului de finanțare. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 184/2017 s-

a aprobat încheierea unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș. Prin adresa nr. 

8132/14.06.2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11012/15.06.2017, 

Administrația Bazinală de Apă Mureș ne comunică faptul că Ministerul Apelor şi pădurilor prin 

Administraţia Națională Apele Române administrează terenurile aferente albiilor minore ale 

cursurilor de apă Aiudul de Sus, Geogel, Valea Runcului, Geoagiu, Valea Buciumanilor, Abrud. 

Acordul cuprindea şi albiile minore ale cursurilor de apă Scurgere, Valea Barnii, Valea Breaza, 

Valea Albă, Valea Șesii, Valea Abruzel, cursuri de apă cu lungimi mai mici de 5 km şi cu bazine 

hidrografice cu suprafaţa mai mică de 10 kmp. Deoarece cursurile respective de apă nu se află în 

administrarea Ministerului Apelor şi pădurilor prin Administraţia Națională Apele Române, se 

impune modificarea art. 3, alin. (3) al Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș, având 

următorul cuprins: „Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum și pe 

perioada de durabilitate a proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii 

- Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 

(Cerbu) ”, Administrația Bazinală de Apă Mureș se obligă să păstreze dreptul de administrare 

asupra albiilor Râurilor Aiudul de Sus, Geogel, Valea Runcului, Geoagiu, Valea Buciumanilor, 

Abrud”. Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș vor rămâne nemodificate. 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia ”consiliul 

judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportat la art. 91 alin. 6 lit. ”a” 

„în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

Director executiv, 

Ioan BODEA 

 

Redactat: Monica CRISTEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificǎrii Planurilor de investiţii pe termen lung (2014-2040) - 

parte integrantǎ a Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ 

actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 decembrie 2015 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificǎrii Planurilor 

de investiţii pe termen lung (2014-2040) - parte integrantǎ a Master Planului județean pentru 

infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 

203/22 decembrie 2015; 

- raportul de specialitate nr. 17127/20 septembrie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi al Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea S.C. APA C.T.T.A. SA Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 16850/15 septembrie 2017; 

Ținând cont de: 

- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, aprobat prin 

Hotǎrârea adunării generale a Asociaţiei APA ALBA nr. 12/2016 ; 

 - Acordul de Parteneriat 2014-2020 în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul 

de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 203 din 22 

decembrie 2015 prin care a fost aprobat Master Planului judeţean pentru infrastructura de 

apă/apă uzată actualizat; 

 Având în vedere prevederile : 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 11 alin. 2 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 8 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu 

modificǎrile si completǎrile 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 aprobǎ Planurile de investiţii pe termen lung (2014-2040) - părţi integrante ale 

Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, adoptat prin 

Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 decembrie 2015, conform anexelor – părţi 

integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. 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, Operatorului 

regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBAˮ, 

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

patrimoniului, Direcției urbanism și amenajarea teritoriului și Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Înregistrat cu nr. 313 

Alba Iulia, 20 septembrie 2017         



JUDETUL: ALBA Anexa 7.1

Costuri in MII EURO fara TVA  

 Faza 1  Faza 2 

 2014-2020  2020-2040 

 Fondul de 

Coeziune, 

POIM  

 Fond Dezv. 

Rurala 

PNDR 

 Alte surse 

(CJ,CL,IID) 

1 SA 01 Sistem Zonal Apa Alba

1.1
Reabilitare conductă de aducţiune SP 

Galda - Blaj
km 24,5 9.294            9.294            -                   9.294            -                   -                   

1.2
Reabilitare conductă de aducţiune SP 

Galda - Teius - Aiud - Ocna Mures
km 45,4 15.907          15.907          -                   15.907          -                   -                   

1.3
Modernizare Stația de pompare SP 

Galda și Gospodăria de apă Blaj
nr 2 577               577               -                   577               -                   -                   

1.4
Lucrari de modernizare la diverse 

obiecte tehnologice 
nr global 140               140               -                   -                   -                   140               

1.5
Reabilitare conducte de aductiune si 

instalatii tehnologice aferente
km 19,5 7.917            -                   7.917            -                   -                   7.917            

1.6
Reabilitare si modernizare instalatii 

tehnologice statii de tratare si clorinare
nr global 576               -                   576               -                   -                   576               

TOTAL SA 01 34.412          25.919          8.493            25.779          -                   8.633            

2 SA 02 Alba Iulia

2.1
Extindere retea distributie cartier 

Paclisa
km 2,7 375               375               -                   375               -                   -                   

2.2
Reabilitare retea distributie cartier 

Paclisa
km 1,9 339               339               -                   339               -                   -                   

2.3
Statie de repompare Paclisa zona 

superioara
nr 1 59                 59                 -                   59                 -                   -                   

2.4
Reabilitare rezervoare 2x5000mc Zona 

Inferioara
mc 10.000 1.903            1.903            -                   -                   -                   1.903            

2.5
Reabilitare rezervoare 2x1000mc Zona 

Inferioara
mc 2.000 381               -                   381               -                   -                   381               

2.6
Reabilitare staţie repompare Zona 

Superioara 
nr 1 127               -                   127               -                   -                   127               

2.7 Reabilitare staţii de hidrofor nr 7 222               222               -                   -                   -                   222               

2.8
Reabilitare rezervor 10000mc Zona 

Superioara
mc 10.000 1.903            -                   1.903            -                   -                   1.903            

2.9
Reabilitare rezervor 5000mc Zona 

Superioara
mc 5.000 952               952               -                   -                   -                   952               

2.10
Reabilitare si extindere retele distribuţie 

apă Alba Iulia
km 14,28 1.631            1.631            -                   -                   -                   1.631            

2.11
Reabilitare si extindere retele distribuţie 

apă Alba Iulia
km 119,00 13.588          -                   13.588          -                   -                   13.588          

2.12 Reabilitare bransamente apa Alba Iulia nr 5.338 6.772            -                   6.772            -                   -                   6.772            

TOTAL SA 02 28.252          5.481            22.771          773               -                   27.479          

3 SA 03 Sebes

3.1 Reabilitare rezervoare 2x2500mc mc 5.000 1.586            -                   1.586            -                   -                   1.586            

3.2 Reabilitare rezervor 1x10000mc mc 10.000 3.172            -                   3.172            -                   -                   3.172            

3.3
Reechipare staţie de tratare cu 

echipamente tehnologice 
nr 1 190               -                   190               -                   -                   190               

3.4
Reabilitare si extindere retele de 

distribuţie a apei Sebes
km 20,50 2.861            2.861            -                   -                   -                   2.861            

3.5
Reabilitare si extindere retele de 

distribuţie a apei Sebes
km 41,00 5.722            -                   5.722            -                   -                   5.722            

3.6 Reabilitare bransamente apa Sebes nr 4.992 6.333            -                   6.333            -                   -                   6.333            

TOTAL SA 03 19.864          2.861            17.003          -                   -                   19.864          

4 SA 04 Sebes - Rahau

4.1 Retele distributie Rahau km 6,50 577               577               -                   -                   -                   577               

TOTAL SA 04 577               577               -                   -                   -                   577               

5 SA 05 Aiud

5.1
Extindere retele de distribuţie apa Aiud/ 

Aiudul de Sus
km 2,20 401               401               -                   401               -                   -                   

5.2
Extindere retele de distribuţie apa zona 

Sancrai
km 4,00 612               612               -                   612               -                   -                   

5.3
Reabilitare rezervoare 2x2500 mc Zona 

B
mc 5.000 1.586            -                   1.586            -                   -                   1.586            

5.4
Reabilitare rezervoare 2x1000 mc Zona 

A
mc 2.000 634               -                   634               -                   -                   634               

5.5
Reabilitare rezervor 1000 mc Zona 

Superioara C
nr 1.000 317               -                   317               -                   -                   317               

5.6
Reabilitare captare apa subterana 

Livezile-Magina
nr global 825               -                   825               -                   -                   825               

UM Cantitate
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5.7
Reechipare statii de reclorinare si 

repompare
nr 2 381               -                   381               -                   -                   381               

5.8
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Aiud
km 38,50 5.373            -                   5.373            -                   -                   5.373            

5.9 Reabilitare bransamente apa Aiud nr 1.766 2.240            -                   2.240            -                   -                   2.240            

TOTAL SA 05 12.369          1.013            11.356          1.013            -                   11.356          

6 SA 06 Aiud - Garbova de Jos, Tifra, Garbovita, Garbova de Sus

6.1 Aducţiune apă G. de Jos km 2,00 228               228               -                   -                   -                   228               

6.2 Reţea distribuţie apă G. de Jos km 8,50 755               755               -                   -                   -                   755               

6.3 Rezervor 50 mc  G. de Jos nr 1 25                 25                 -                   -                   -                   25                 

6.4 Staţie clorinare  G. de Jos nr 1 38                 38                 -                   -                   -                   38                 

6.5 Reţea distribuţie apă Tifra km 1,50 133               133               -                   -                   -                   133               

6.6 Aducţiune apă Garbovita km 6,00 685               685               -                   -                   -                   685               

6.7 Reţea distribuţie apă Garbovita km 2,50 222               222               -                   -                   -                   222               

6.8 Rezervor 50 mc Garbovita nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

6.9 Staţie pompare Garbovita nr 1 44                 44                 -                   -                   -                   44                 

6.10 Staţie clorinare Garbovita nr 1 38                 38                 -                   -                   -                   38                 

6.11 Aducţiune apă G. de Sus km 2,50 285               285               -                   -                   -                   285               

6.12 Reţea distribuţie G. de Sus km 5,00 444               444               -                   -                   -                   444               

6.13 Rezervor 50 mc G. de Sus nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

6.14 Staţie pompare G. de Sus nr 1 44                 44                 -                   -                   -                   44                 

6.15 Staţie clorinare G. de Sus nr 1 38                 38                 -                   -                   -                   38                 

TOTAL SA 06 3.105            3.105            -                   -                   -                   3.105            

7 SA 07 Blaj

7.1 Reabilitare rezervoare 2x2500 mc mc 5.000 1.586            -                   1.586            -                   -                   1.586            

7.2 Reabilitare rezervoare 2x1000 mc mc 2.000 634               -                   634               -                   -                   634               

7.3 Reabilitare rezervor 500 mc reclorinare mc 1.000 317               -                   317               -                   -                   317               

7.4
Reechipare statii de reclorinare si 

repompare
nr 1 190               -                   190               -                   -                   190               

7.5
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Blaj
km 7,90 1.102            1.102            -                   -                   -                   1.102            

7.6
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Blaj
km 39,50 5.512            -                   5.512            -                   -                   5.512            

7.7 Reabilitare bransamente apa Blaj nr 2.347 2.978            -                   2.978            -                   -                   2.978            

TOTAL SA 07 12.319          1.102            11.217          -                   -                   12.319          

8 SA 08 Cugir

8.1
Reabilitare rezervoare 2x2500 mc 

Scaunel
mc 5.000 1.586            -                   1.586            -                   -                   1.586            

8.2
Reabilitare rezervoare 2x1000 mc 

Cetate
mc 2.000 634               -                   634               -                   -                   634               

8.3 Reabilitare rezervoare 2x500 mc Cetate mc 1.000 317               -                   317               -                   -                   317               

8.4 Reabilitare rezervor 6000 mc Vii mc 6.000 1.903            -                   1.903            -                   -                   1.903            

8.5 Reabilitare rezervor 5000 mc Vii mc 5.000 1.586            -                   1.586            -                   -                   1.586            

8.6
Reabilitare captare apa suprafata Raul 

Mare
nr 1 101               -                   101               -                   -                   101               

8.7
Reechipare statie de repompare 

Scaunel
nr 1 406               -                   406               -                   -                   406               

8.8
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Cugir
km 4,60 642               642               -                   -                   -                   642               

8.9
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Cugir
km 10,35 1.444            -                   1.444            -                   -                   1.444            

8.10 Reabilitare bransamente apa Cugir nr 1.600 2.030            -                   2.030            -                   -                   2.030            

TOTAL SA 08 10.649          642               10.007          -                   -                   10.649          

9 SA 09 Ocna Mures

9.1 Reabilitare rezervor 1000 mc zona A mc 2.000 634               -                   634               -                   -                   634               

9.2
Reabilitare rezervoare 2x750 mc zona 

B
mc 1.500 476               -                   476               -                   -                   476               

9.3
Reabilitare rezervoare 2x400 mc zona 

B
nr 800 254               -                   254               -                   -                   254               

9.4
Reabilitare captare apa subterana 

Lunca Mures
nr 1 444               -                   444               -                   -                   444               

9.5
Reechipare statii de reclorinare si 

repompare
nr 2 381               -                   381               -                   -                   381               

9.6
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Ocna Mures
km 5,20 726               726               -                   -                   -                   726               

9.7
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Ocna Mures
km 26,00 3.628            -                   3.628            -                   -                   3.628            

9.8
Reabilitare bransamente apa Ocna 

Mures
nr 1.589 2.016            -                   2.016            -                   -                   2.016            

TOTAL SA 09 8.559            726               7.833            -                   -                   8.559            
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10 SA 10 Zlatna

10.1
Reabilitare Statia de tratare a apei 

potabile Zlatna
nr 1 1.747            1.747            -                   1.747            -                   -                   

10.2 Reabilitare rezervoare 1x2500 mc mc 2.500 793               -                   793               -                   -                   793               

10.3 Reabilitare rezervoare 2x5000 mc mc 10.000 3.172            -                   3.172            -                   -                   3.172            

10.4
Reabilitare captare apa suprafata 

Fenes
nr 1 101               -                   101               -                   -                   101               

10.5
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Zlatna
km 6,00 837               -                   837               -                   -                   837               

10.6 Reabilitare bransamente apa Zlatna nr 1.037 1.315            -                   1.315            -                   -                   1.315            

TOTAL SA 10 7.965            1.747            6.218            1.747            -                   6.218            

11 SA 11 Campeni

11.1
Reabilitare Statia de tratare a apei 

potabile Mihoesti
nr 1 2.364            2.364            -                   2.364            -                   -                   

11.2

Reabilitare conducta aductiune apa 

bruta - Priza de apa Baraj Mihoesti - 

STAP Mihoesti

km 2,50 1.338            -                   1.338            -                   -                   1.338            

11.3
Reabilitare aductiune apa Campeni - 

Garde
km 13,30 7.263            7.263            -                   7.263            -                   -                   

11.4 Reabilitare rezervor 2500 mc mc 2.500 793               -                   793               -                   -                   793               

11.5 Reabilitare rezervoare 2x100 mc mc 200 63                 -                   63                 -                   -                   63                 

11.6
Reabilitare conducte magistrale in 

Campeni
km 3.250 1.443            -                   1.443            -                   -                   1.443            

11.7
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Campeni
km 5.000 698               -                   698               -                   -                   698               

11.8 Reabilitare bransamente apa Campeni nr 645 818               -                   818               -                   -                   818               

TOTAL SA 11 14.780          9.627            5.153            9.627            -                   5.153            

12 SA 12 Abrud

12.1
Aductiune apa Campeni - rezervoare 

existente Abrud
km 11,20 4.733            4.733            -                   4.733            -                   -                   

12.2
Staţie pompare apa potabila 

pe aductiunea Campeni-Abrud
nr 1 480               480               -                   480               -                   -                   

12.3 Extindere retele distributie Abrud km 1,80 503               503               -                   503               -                   -                   

12.4 Reabilitare retele distributie Abrud km 1,60 379               379               -                   379               -                   -                   

12.5 Reabilitare rezervoare 2x1000mc Abrud mc 2.000 634               -                   634               -                   -                   634               

12.6 Reabilitare statie de reclorinare Abrud nr 1 63                 -                   63                 -                   -                   63                 

12.7
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Abrud
km 10,00 1.396            -                   1.396            -                   -                   1.396            

12.8 Reabilitare bransamente apa Abrud nr 424 538               -                   538               -                   -                   538               

TOTAL SA 12 8.728            6.097            2.631            6.097            -                   2.631            

13 SA 13 Baia de Aries

13.1
Extindere aductiune apa Garde - Baia 

de Aries 
km 17,00 5.287            5.287            -                   5.287            -                   -                   

13.2
Gospodarii de apa deservire localitati 

adiacente
nr 3 1.064            1.064            -                   1.064            -                   -                   

13.3
Modernizare Gospodaria de apa Baia 

de Aries
nr 1 109               109               -                   109               -                   -                   

13.4
Extindere reţea distribuţie apă Baia de 

Aries
km 5,30 1.280            1.280            -                   1.280            -                   -                   

13.5 Statii de repompare apa Baia de Aries nr 3 134               134               -                   134               -                   -                   

13.6
Reabilitare rezervoare 2x100 mc Baia 

de Aries
mc 200 63                 -                   63                 -                   -                   63                 

13.7
Reabilitare rezervor 200 mc Baia de 

Aries
mc 200 63                 -                   63                 -                   -                   63                 

13.8
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Baia de Aries
km 6,50 907               -                   907               -                   -                   907               

13.9
Reabilitare bransamente apa Baia de 

Aries
nr 208 264               -                   264               -                   -                   264               

13.10 Extindere retele distributie  Muncelu km 1,10 126               126               -                   -                   -                   126               

13.11 Extindere retele distributie Sartas km 4,00 457               -                   457               -                   -                   457               

13.12
Extindere/ reabilitare retele distributie 

Musca
km 5,50 628               628               -                   -                   628               -                   

13.13
Extindere retele distributie apă 

Manastire
km 1,00 114               114               -                   -                   114               -                   

13.14
Extindere/ reabilitare retele distributie 

Lupsa
km 6,00 685               685               -                   -                   685               -                   

13.15
Extindere/ reabilitare retele distributie 

Hadarau
km 6,00 685               685               -                   -                   685               -                   

13.16 Extindere retele distributie Lunca km 3,50 400               400               -                   -                   400               -                   
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13.17 Extindere retele distributie Valea Sesii km 2,00 228               228               -                   -                   228               -                   

13.18 Extindere retele distributie Pitiga km 1,80 206               206               -                   -                   206               -                   

13.19 Extindere retele distributie Garde km 1,50 171               171               -                   -                   171               -                   

13.20
Extindere retele distributie Dealu 

Muntelui
km 1,80 206               206               -                   -                   206               -                   

13.21 Extindere retele distributie Lunca Larga km 2,00 228               228               -                   -                   -                   228               

13.22 Extindere retele distributie Bistra km 1,10 126               126               -                   -                   -                   126               

13.23 Extindere retele distributie Cretesti km 1,80 206               206               -                   -                   -                   206               

13.22
Extindere retele distributie Lunca 

Merilor
km 1,20 137               137               -                   -                   137               -                   

13.23
Gospodarii de apa deservire localitati 

adiacente (Manastire, Hadarau)
nr 2 1.159            -                   1.159            -                   -                   1.159            

13.24 Extindere retele distributie Boncesti km 1,80 206               206               -                   -                   -                   206               

TOTAL SA 13 15.139          12.226          2.913            7.874            3.460            3.805            

14 SA 14 Teius

14.1 Reabilitare rezervoare 2x500 mc mc 1.000 317               -                   317               -                   -                   317               

14.2 Reabilitare statie de reclorinare mc 1 190               -                   190               -                   -                   190               

14.3
Reabilitare retele de distribuţie a apei 

Teius
mc 13,50 1.884            -                   1.884            -                   -                   1.884            

14.4 Reabilitare bransamente apa Teius mc 1.120 1.420            -                   1.420            -                   -                   1.420            

TOTAL SA 14 3.811            -                   3.811            -                   -                   3.811            

15 SA 15 Mihalt - Cistei

15.1
Aducţiune apa SZA Alba - GA Cistei si 

conectare retele distributie
km 0,90 101               101               -                   101               -                   -                   

15.2 Gospodarie de apa Cistei nr 1 118               118               -                   118               -                   -                   

15.3
Reabilitare/Extindere retele distributie 

Cistei
km 5,30 881               881               -                   -                   881               -                   

TOTAL SA 15 1.099            1.099            -                   218               881               -                   

16 SA 16 Bucerdea Granoasa, Craciunelu de Jos

16.1
Aducţiune apa SZA Alba - GA 

Bucerdea Granoasa
km 2,30 394               394               -                   394               -                   -                   

16.2 Gospodarie de apa Bucerdea Granoasa nr 1 144               144               -                   144               -                   -                   

16.3
Conductă principală de alimentare rețea 

distribuție Bucerdea Grânoasă 
km 2,30 317               317               -                   317               -                   -                   

16.3
Aducţiune GA Bucerdea - Craciunelu 

de Jos
km 1,30 262               262               -                   262               -                   -                   

16.4
Conducte principale de alimentare rețea 

distribuție Crăciunelu de Jos 
km 2,80 418               418               -                   418               -                   -                   

TOTAL SA 16 1.535            1.535            -                   1.535            -                   -                   

17 SA 17 Jidvei - Balcaciu

17.1 Conducta aductiune Balcaciu km 4,90 435               435               -                   -                   435               -                   

17.2 Rezervor 200 mc Balcaciu nr 1 254               254               -                   -                   254               -                   

17.3 Statie pompare nr 1 51                 51                 -                   -                   51                 -                   

17.3 Retea distributie Balcaciu km 6,70 595               595               -                   -                   595               -                   

TOTAL SA 17 1.335            1.335            -                   -                   1.335            -                   

18 SA 18 Jidvei - Veseus

18.1 Retea distributie Veseus km 3,60 320               320               -                   -                   -                   320               

TOTAL SA 18 320               320               -                   -                   -                   320               

19 SA 19 Cetatea de Balta - Tatarlaua

19.1 Aducţiune apă Tatarlaua km 3,50 400               400               -                   -                   400               -                   

19.2 Rezervor 150 mc nr 1 190               190               -                   -                   190               -                   

19.3 Staţie pompare nr 1 38                 38                 -                   -                   38                 -                   

19.4 Reţea distribuţie apă Tatarlaua km 4,50 400               400               -                   -                   400               -                   

TOTAL SA 19 1.028            1.028            -                   -                   1.028            -                   

20 SA 20 Teius - Petelca, Capud

20.1 Reţea distribuţie Peţelca km 3,50 311               311               -                   -                   -                   311               

20.2 Reţea distribuţie Căpud km 3,00 266               266               -                   -                   -                   266               

20.3 Rezervor 100 mc Capud nr 1 127               127               -                   -                   -                   127               

20.4 Staţie pompare Capud nr 1 38                 38                 -                   -                   -                   38                 

TOTAL SA 20 742               742               -                   -                   -                   742               

21 SA 21 Hopirta - Asinip, Turdas

21.1 Aductiune si retea distributie  Asinip km 4,50 514               514               -                   -                   -                   514               

21.2 Aductiune si retea distributie  Turdas km 7,30 648               648               -                   -                   -                   648               

TOTAL SA 21 1.162            1.162            -                   -                   -                   1.162            

22 SA 22 Miraslau - Lopadea Veche, Cicau, Ormenis

22.1 Aducţiune apă SZA - Lopadea Veche km 7,00 799               799               -                   -                   -                   799               

22.2 Statie clorinare si Rezervor 150 mc nr 1 127               127               -                   -                   -                   127               

22.3 Staţie pompare nr 1 38                 38                 -                   -                   -                   38                 

22.4 Reţea distribuţie apă Lopadea Veche km 4,70 417               417               -                   -                   -                   417               
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22.5 Aductiune si distribuţie apa Cicau km 4,60 409               409               -                   -                   -                   409               

22.6 Aductiune si distribuţie apa Ormenis km 4,75 422               422               -                   -                   -                   422               

TOTAL SA 22 2.212            2.212            -                   -                   -                   2.212            

23 SA 23 Unirea - Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus

23.1
Extindere reţea distribuţie apă Ciugudu 

de Jos
km 2,30 204               204               -                   -                   -                   204               

23.2 Rezervor 200 mc Ciugudu de Jos nr 1 254               254               -                   -                   -                   254               

23.3 Statie de repompare Ciugudu de Sus nr 1 76                 76                 -                   -                   -                   76                 

23.4 Retele distributie Ciugudu de Sus km 1,60 142               142               -                   -                   -                   142               

TOTAL SA 23 676               676               -                   -                   -                   676               

24 SA 24 Radesti - Soimus

24.1 Aductiune Soimus km 4,00 355               355               -                   -                   -                   355               

24.2 Rezervor 50 mc Soimus nr 1 76                 76                 -                   -                   -                   76                 

24.3 Statie de pompare si clorinare Soimus nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

24.4 Retele distributie Soimus km 0,90 80                 80                 -                   -                   -                   80                 

TOTAL SA 24 574               574               -                   -                   -                   574               

25 SA 25 Unirea - Dumbrava, Mahaceni

25.1 Retele distributie Dumbrava nr 2,90 258               258               -                   -                   -                   258               

25.2 Retele distributie Mahaceni km 3,60 320               320               -                   -                   -                   320               

TOTAL SA 25 578               578               -                   -                   -                   578               

26 SA 26 Cut

26.1 Reţea distribuţie apă Cut km 7,50 666               666               -                   -                   -                   666               

TOTAL SA 26 666               666               -                   -                   -                   666               

27 SA 27 Calnic

27.1 Reţea distribuţie apă Câlnic km 7,50 666               666               -                   -                   666               -                   

27.2 Rezervor 200 mc Calnic nr 1 254               254               -                   -                   254               -                   

27.3 Statie pompare nr 1 63                 63                 -                   -                   63                 -                   

27.4 Aducţiune Câlnic-Deal km 3,50 400               400               -                   -                   400               -                   

27.5 Rezervor 100 mc Deal nr 1 101               101               -                   -                   101               -                   

27.6 Reţea distribuţie apă Deal km 2,50 222               222               -                   -                   222               -                   

TOTAL SA 27 1.706            1.706            -                   -                   1.706            -                   

28 SA 28 Garbova

28.1 Statie pompare Reciu nr 1 51                 51                 -                   -                   51                 -                   

28.2 Rezervor 200 mc Reciu nr 1 254               254               -                   -                   254               -                   

28.3 Aductiune apa Calnic - Reciu km 3,50 400               400               -                   -                   400               -                   

28.4 Reţea distribuţie Reciu km 2,50 222               222               -                   -                   222               -                   

28.5 Aductiune apa Reciu-Garbova km 5,00 571               571               -                   -                   571               -                   

28.6 Statie pompare Carpinis km 1 51                 51                 -                   -                   51                 -                   

28.7 Aductiune apa Reciu-Carpinis km 3,50 400               400               -                   -                   400               -                   

TOTAL SA 28 1.949            1.949            -                   -                   1.949            -                   

29 SA 29 Spring

29.1 Reţea distribuţie apă Spring km 11,20 995               995               -                   -                   995               -                   

29.2 Reţea distribuţie apă Cunta km 6,40 568               568               -                   -                   568               -                   

29.3 Reţea distribuţie apă Drasov km 7,40 657               657               -                   -                   657               -                   

29.4 Reţea distribuţie apă Vingard km 13,60 1.208            1.208            -                   -                   1.208            -                   

TOTAL SA 29 3.428            3.428            -                   -                   3.428            -                   

30 SA 30 Dostat

30.1 Reţea distribuţie apă Doştat km 7,00 622               622               -                   -                   622               -                   

30.2 Reţea distribuţie apă Boz km 4,50 400               400               -                   -                   400               -                   

TOTAL SA 30 1.022            1.022            -                   -                   1.022            -                   

31 SA 31 Galda de Jos - Benic, Cetea, Galda de Sus

31.1 Reţea distribuţie Benic km 3,00 266               266               -                   -                   -                   266               

31.2 Aducţiune Benic-Galda de Sus km 2,80 320               320               -                   -                   320               -                   

31.3 Rezervor 100 mc G. de Sus nr 1 127               127               -                   -                   127               -                   

31.4 Reţea distribuţie Galda de Sus km 4,50 400               400               -                   -                   400               -                   

31.5 Aducţiune Benic-Cetea km 3,20 365               365               -                   -                   365               -                   

31.6 Reţea distribuţie Cetea km 3,50 311               311               -                   -                   311               -                   

31.7 Rezervor 100 mc Cetea nr 1 127               127               -                   -                   127               -                   

TOTAL SA 31 1.916            1.916            -                   -                   1.650            266               

32 SA 32 Ighiu - Telna, Ighiel

32.1
Conducta principală de alimentare si 

reţea distribuţie apă Telna
km 7,40 1.850            1.850            -                   1.850            -                   -                   

32.2 Aducţiune Ighiu - Ighiel km 4,00 457               457               -                   -                   457               -                   

32.3 Reţea distribuţie apă Ighiel km 6,50 577               577               -                   -                   577               -                   

32.4 Rezervor 150 mc - Ighiel nr 1 190               190               -                   -                   190               -                   

32.5 Staţie pompare - Ighiel nr 1 38                 38                 -                   -                   38                 -                   

TOTAL SA 32 3.112            3.112            -                   1.850            1.262            -                   

33 SA 33 Metes - Meteş, Văleni

33.1 Aducţiune Poiana Ampoiului - Văleni km 2,50 349               349               -                   -                   -                   349               

33.2 Reţele de distribuţie Văleni km 2,90 258               258               -                   -                   258               -                   

33.3 Rezervor 100 mc nr 1 127               127               -                   -                   127               -                   

33.4 Staţie pompare nr 1 38                 38                 -                   -                   38                 -                   
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33.5 Reţele de distribuţie Meteş km 3,50 311               311               -                   -                   311               -                   

TOTAL SA 33 1.083            1.083            -                   -                   734               349               

34 SA 34 Metes - Tauti, Ampoita

34.1 Aductiune Sard - Ampoita km 3,50 400               400               -                   -                   -                   400               

34.2 Rezervor 150 mc Ampoita nr 1 190               190               -                   -                   -                   190               

34.3 Reţea distribuţie apă Ampoiţa km 8,50 755               755               -                   -                   -                   755               

34.4 Aductiune Ampoita - Tauti km 2,50 285               285               -                   -                   -                   285               

34.5 Rezervor 150 mc Tauti nr 1 190               190               -                   -                   -                   190               

34.6 Reţea distribuţie apă Tauti km 7,50 666               666               -                   -                   -                   666               

TOTAL SA 34 2.486            2.486            -                   -                   -                   2.486            

35 SA 35 Vintu de Jos - Valea Vinţului

35.1 Reţea distribuţie apă Valea Vintului km 6,00 685               685               -                   -                   -                   685               

35.2 Reţea distribuţie apă Valea lui Mihai km 3,10 354               354               -                   -                   -                   354               

35.3 Statii repompare distributie nr 3 190               190               -                   -                   -                   190               

TOTAL SA 35 1.229            1.229            -                   -                   -                   1.229            

36 SA 36 Sasciori - Dumbrava

36.1 Aducţiune apă Dumbrava nr 2,50 285               285               -                   -                   -                   285               

36.2 Rezervor 100 mc nr 1 51                 51                 -                   -                   -                   51                 

36.3 Staţie pompare nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

36.4 Reţea distribuţie apă km 2,00 178               178               -                   -                   -                   178               

TOTAL SA 36 577               577               -                   -                   -                   577               

37 SA 37 Lopadea Noua

37.1 Retea distributiea apa Beta km 4,80 426               426               -                   -                   -                   426               

37.2 Retea distributie apa Odverem km 1,60 142               142               -                   -                   -                   142               

TOTAL SA 37 568               568               -                   -                   -                   568               

38 SA 38 Arieseni

38.1 Captare noua de apa din sursa Cobles nr 1 85                 85                 -                   85                 -                   -                   

38.2
Gospodarii de apa (tratare si 

inmagazinare)
nr 2 546               546               -                   546               -                   -                   

38.3 Extindere retele distributie Arieseni km 3,30 564               564               -                   564               -                   -                   

38.4
Extindere retele distributie Fata 

Cristesei - Cobles
km 6,70 896               896               -                   896               -                   -                   

38.5
Extindere retele distributie Bubesti - 

Vanvucesti -Galbena - Izlaz
km 11,60 1.948            1.948            -                   1.948            -                   -                   

38.6 Extindere retele distributie Stei km 2,40 270               270               -                   270               -                   -                   

38.7 Statie de ridicare presiune nr 3 244               244               -                   244               -                   -                   

38.8

Extindere retele distributie in zonele 

Poiana Vartop, Avramesti si zone 

superioare de presiune

km 12,56 1.912            -                   1.912            -                   -                   1.912            

38.9
Statii hidrofor pentru deservirea zonelor 

din Etapa II
nr 9 171               -                   171               -                   -                   171               

TOTAL SA 38 6.635            4.552            2.083            4.552            -                   2.083            

39 SA 39 Almaşu Mare

39.1 Captare şi STAP nr global 140               140               -                   -                   140               -                   

39.2 Reţea distribuţie apă Almaşu Mare km 9,50 844               844               -                   -                   844               -                   

39.3 Rezervor 100 mc Almasu Mare nr 1 127               127               -                   -                   127               -                   

39.4 Statie repompare Cib nr 1 63                 63                 -                   -                   63                 -                   

39.5 Aductiune apă Almasu Mare - Cib km 6,50 742               742               -                   -                   742               -                   

39.6 Rezervor 100 mc Cib nr 1 127               127               -                   -                   127               -                   

39.7 Reţea distribuţie apă Cib km 4,20 373               373               -                   -                   373               -                   

TOTAL SA 39 2.416            2.416            -                   -                   2.416            -                   

40 SA 40 Salciua

40.1 Captare apa noua Salciua nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

40.2 Statie de clorinare Salciua nr 1 76                 76                 -                   -                   -                   76                 

40.3 Rezervor 300 mc nr 1 127               127               -                   -                   -                   127               

40.4 Aductiune clorinare Salciua km 1,30 82                 82                 -                   -                   -                   82                 

40.1
Reabilitare si extindere retele distributie 

Salciua
km 18,10 1.106            1.106            -                   -                   -                   1.106            

40.2 Statii de repompare nr global 152               -                   152               -                   -                   152               

40.3 Extindere retele distributie Sub Piatra km 3,80 530               -                   530               -                   -                   530               

40.4
Extindere retele distributie Dealu 

Caselor, Valea Larga
km 5,20 726               -                   726               -                   -                   726               

TOTAL SA 40 2.862            1.454            1.408            -                   -                   2.862            

41 SA 41 Posaga

41.1 Captare dren Sagagea nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

41.2 Statie de clorinare nr 1 101               101               -                   -                   -                   101               

41.3 Rezervor 100 mc nr 1 127               127               -                   -                   -                   127               

41.4 Aductiune captare - tratare km 0,20 41                 41                 -                   -                   -                   41                 

41.5 Extindere retele distributie Sagagea km 1,70 388               388               -                   -                   -                   388               

41.6 Statii de repompare Posaga de Sus nr 2 127               -                   127               -                   -                   127               

41.7
Aductiune si retele distributie Posaga 

de Sus
km 7,10 991               -                   991               -                   -                   991               
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41.8 Extindere retele distributie Orasti km 5,20 726               -                   726               -                   -                   726               

TOTAL SA 41 2.564            720               1.844            -                   -                   2.564            

42 SA 42 Ponor

42.1 Captare apa nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

42.2 Statie de tratare nr 1 101               101               -                   -                   -                   101               

42.3
Retele de distributie a apei Ponor si 

Vale in Jos
km 5,90 823               823               -                   -                   -                   823               

42.4
Retele de distributie a apei Valea 

Bucurului
km 2,80 391               -                   391               -                   -                   391               

TOTAL SA 42 1.378            987               391               -                   -                   1.378            

43 SA 43 Bucium

43.1 Statii de repompare nr 2 127               127               -                   -                   127               -                   

43.2
Retele distributie Lupulesti, Poieni, 

Stalnisoara, V. Negrilesei
km 6,20 865               865               -                   -                   865               -                   

43.3
Aductiune si retele distributie Bucium, 

Valea Sesii, Ciuculesti
km 8,30 1.158            1.158            -                   -                   1.158            -                   

TOTAL SA 43 2.150            2.150            -                   -                   2.150            -                   

44 SA 44 Intregalde

44.1 Captare apa nr 1 63                 63                 -                   -                   63                 -                   

44.2 Statie de tratare nr 1 101               101               -                   -                   101               -                   

44.3 Retele de distributie a apei Necrilesti km 4,20 586               586               -                   -                   586               -                   

44.4
Retele de distributie a apei Ivanis, 

Intregalde, Modolesti
km 6,80 949               949               -                   -                   949               -                   

TOTAL SA 44 1.699            1.699            -                   -                   1.699            -                   

45 SA 45 Ramet

45.1 Captare Ramet nr 1 63                 63                 -                   -                   63                 -                   

45.2 Statie tratare Ramet nr 1 101               101               -                   -                   101               -                   

45.2
Extindere si reabilitare retele distributie 

Valea Manastirii
km 7,10 991               991               -                   -                   991               -                   

45.3
Extindere retele distributie Ramet, 

Cotorasti
km 5,20 726               726               -                   -                   726               -                   

TOTAL SA 45 1.881            1.881            -                   -                   1.881            -                   

46 SA 46 Zlatna - Izvorul Ampoiului, Paraul Gruiului, Trâmpoiele, Pirita

46.1
Aducţiune apă Zlatna - Izvorul 

Ampoiului
km 10,00 1.142            1.142            -                   -                   -                   1.142            

46.2 Rezervor 100mc Izv. Ampoiului nr 1 127               127               -                   -                   -                   127               

46.3 Reţea distribuţie Izv. Ampoiului km 3,50 311               311               -                   -                   -                   311               

46.4 Reţea distribuţie apă Paraul Gruiului km 2,50 222               222               -                   -                   -                   222               

46.5 Statie pompare Trampoiele nr 1 51                 51                 -                   -                   -                   51                 

46.6
Aducţiune apă Izvorul Ampoiului - 

Trampoiele
km 3,00 419               419               -                   -                   -                   419               

46.7 Rezervor 150 mc Trampoiele - Pirita nr 1 51                 51                 -                   -                   -                   51                 

46.8 Reţea distribuţie apă Trampoiele - Pirita km 4,00 355               355               -                   -                   -                   355               

TOTAL SA 46 2.678            2.678            -                   -                   -                   2.678            

47 SA 47 Vadu Motilor

47.1 Captare Vadu Motilor nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

47.2 Statie tratare Vadu Motilor nr 1 76                 76                 -                   -                   -                   76                 

47.3 Rezervor Vadu Motilor nr 1 51                 51                 -                   -                   -                   51                 

47.4 Retele distributie Vadu Motilor km 3,50 679               679               -                   -                   -                   679               

47.5 Captare Dealu Frumos nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

47.6 Statie tratare Dealu Frumos nr 1 76                 76                 -                   -                   -                   76                 

47.7 Rezervor Dealu Frumos nr 1 51                 51                 -                   -                   -                   51                 

47.8 Retele distributie Dealu Frumos km 5,00 1.038            1.038            -                   -                   -                   1.038            

TOTAL SA 47 2.097            2.097            -                   -                   -                   2.097            

48 SA 48 Farau

48.1 Aductiune Sanbenedict km 3,60 320               320               -                   -                   -                   320               

48.2 Statie tratare si rezervor 200 mc nr 1 101               101               -                   -                   -                   101               

48.3 Retele distributie Sanbenedict km 5,20 462               462               -                   -                   -                   462               

48.4 Statii pompare apa nr 2 89                 89                 -                   -                   -                   89                 

48.5 Aductiune Medves km 1,60 142               142               -                   -                   -                   142               

48.6 Retele distributie Medves km 3,30 293               293               -                   -                   -                   293               

48.7 Aductiune Heria km 4,00 355               355               -                   -                   -                   355               

48.8 Statie tratare si rezervor 200 mc nr 1 101               101               -                   -                   -                   101               

48.9 Statii pompare apa nr 1 44                 44                 -                   -                   -                   44                 

48.10 Retele distributie Heria km 6,00 533               533               -                   -                   -                   533               

48.11 Aductiune Silea km 5,90 524               524               -                   -                   -                   524               

48.12 Statii pompare apa nr 1 44                 44                 -                   -                   -                   44                 

48.13 Retele distributie Silea km 5,00 444               444               -                   -                   -                   444               

TOTAL SA 48 3.452            3.452            -                   -                   -                   3.452            

49 SA 49 Scarisoara

49.1 Captare Scarisoara nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 

49.2 Statie tratare Scarisoara nr 1 206               206               -                   -                   -                   206               

49.3 Retele distributie Scarisoara km 3,50 311               311               -                   -                   -                   311               

49.4 Captare Negoiesti nr 1 63                 63                 -                   -                   -                   63                 
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JUDETUL ALBA Anexa 7.2

Costuri in MII EURO fara TVA  

 Faza 1  Faza 2 

 2014-2020  2020-2040 

 Fondul de 

Coeziune, 

POIM 

 Fond Dezv. 

Rurala 

PNDR 

 Alte surse 

(CJ,CL,IID, 

PNDL) 

1 GA 01 Alba Iulia

1.1
Extindere reţele de canalizare in 

cartier Paclisa
km 7,40 2.047           2.047           -                   2.047           -                   -                   

1.2
Statii pompare ape uzate 

menajere Paclisa
nr 7 298              298              -                   298              -                   -                   

1.3
Conducte de refulare Paclisa si 

spre SEAU Alba Iulia
nr 3,50 480              480              -                   480              -                   -                   

1.4
Reabilitare retele de canalizare 

Alba Iulia
km 7,60 1.639           1.639           -                   -                   -                   1.639           

1.5
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare
km 53,50 11.539         -                   11.539         -                   -                   11.539         

1.6
Modernizare statii de pompare 

ape uzate
nr 2 114              114              -                   -                   -                   114              

1.7
Statii de pompare ape uzate noi 

si reabilitate
nr 13 577              577              -                   -                   577              

1.8
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare
km 3,50 311              311              -                   -                   311              

TOTAL GA 01 17.005         4.578           12.427         2.825           -                   14.180         

2 GA 02 Sebes

2.1
Reabilitare retele de canalizare 

Sebes, Petresti, Lancram
km 4,86 1.048           1.048           -                   -                   -                   1.048           

2.2
Extindere retele de canalizare 

Rahau
km 9,58 1.498           1.498           -                   -                   -                   1.498           

2.3
Statie de epurare Rahau (1000 

LE)
nr 1 254              254              -                   -                   -                   254              

2.4

Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Sebes, Petresti, 

Lancram

km 20,25 4.367           -                   4.367           -                   -                   4.367           

2.5

Modernizare statii de pompare 

ape uzate Sebes, Petresti, 

Lancram

nr 1 57                57                -                   -                   -                   57                

2.6
Statii de pompare ape uzate noi 

si reabilitate
nr 6 266              -                   266              -                   -                   266              

2.7

Reabilitare si extindere conducte 

de refulare Sebes, Petresti, 

Lancram

km 2,10 186              -                   186              -                   -                   186              

TOTAL GA 02 7.676           2.857           4.819           -                   -                   7.676           

3 GA 03 Aiud - Lopadea Noua

3.1
Extindere reţele de canalizare in 

Aiud/ Aiudul de Sus
km 7,80 1.945           1.945           -                   1.945           -                   -                   

3.2 Staţii pompare ape uzate Aiud nr 3 75                75                -                   75                -                   -                   

3.3 Conducte refulare Aiud km 2,15 343              343              -                   343              -                   -                   

3.4
Extindere reţele de canalizare 

Ciumbrud
km 7,10 2.113           2.113           -                   2.113           -                   -                   

3.5
Staţii pompare ape uzate 

Ciumbrud
nr 4 178              178              -                   178              -                   -                   

3.6 Conducte refulare Ciumbrud km 1,55 238              238              -                   238              -                   -                   

3.7
Extindere reţele de canalizare 

Sâncrai
km 5,50 1.365           1.365           -                   1.365           -                   -                   

3.8 Staţii pompare ape uzate Sancrai nr 2 130              130              -                   130              -                   -                   

3.9
Conducte refulare Sancrai si 

subtraversare Mures
km 1,65 231              231              -                   231              -                   -                   

3.10
Extindere reţele de canalizare 

Băgău
km 4,80 1.429           1.429           -                   1.429           -                   -                   

3.11 Staţii pompare ape uzate Bagau nr 1 20                20                -                   20                -                   -                   

3.12
Conducta refulare Bagau -

Ciumbrud
km 0,68 137              137              -                   137              -                   -                   

3.13
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Aiud
km 20,25 4.367           -                   4.367           -                   -                   4.367           

3.14
Statii de pompare ape uzate noi 

si reabilitate
nr 6 266              -                   266              -                   -                   266              
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3.15
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare Aiud
km 2,10 186              -                   186              -                   -                   186              

13.023         8.204           4.819           8.204           -                   4.819           

4 GA 04 Blaj - Sancel

4.1
Extindere retele de canalizare 

cartier Petrisat
km 3,60 1.033           1.033           -                   1.033           -                   -                   

4.2 Staţii pompare ape uzate Petrisat km 3 238              238              -                   238              -                   -                   

4.3 Conducte refulare Petrisat km 1,20 357              357              -                   357              -                   -                   

4.4
Extindere retele de canalizare 

Sancel
km 8,85 2.361           2.361           -                   2.361           -                   -                   

4.5
Staţii pompare ape uzate 

menajere Sancel
nr 2 124              124              -                   124              -                   -                   

4.6
Conducte refulare Sancel si 

traversare Tarnava Mica
km 1,45 278              278              -                   278              -                   -                   

4.7
Extindere retele de canalizare 

Iclod
km 4,10 1.042           1.042           -                   1.042           -                   -                   

4.8
Staţii pompare ape uzate 

menajere Iclod
nr 1 20                20                -                   20                -                   -                   

4.9 Conducte refulare Iclod km 1,10 7                  7                  -                   7                  -                   -                   

4.10
Reabilitare retele de canalizare 

Blaj
km 3,42 738              738              -                   -                   -                   738              

4.11
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Blaj
km 14,25 3.073           -                   3.073           -                   -                   3.073           

4.12
Statii de pompare ape uzate noi 

si reabilitate
nr 16 710              -                   710              -                   -                   710              

4.13
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare Blaj
km 3,50 311              -                   311              -                   -                   311              

TOTAL GA 04 10.292         6.198           4.094           5.460           -                   4.832           

5 GA 05 Cugir

5.1
Reabilitare retele de canalizare 

Cugir
km 2,22 479              479              -                   -                   -                   479              

5.2
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Cugir
km 9,25 1.995           -                   1.995           -                   -                   1.995           

5.3
Statii pompare ape uzate noi si 

reabilitate
nr 4 178              -                   178              -                   -                   178              

5.4
Reabilitare siu extindere 

conducte de refulare Cugir
km 3,15 280              -                   280              -                   -                   280              

2.932           479              2.453           -                   -                   2.932           

6 GA 06 Ocna Mures - Unirea

6.1
Extindere retele de canalizare 

Unirea
km 7,05 2.342           2.342           -                   2.342           -                   -                   

6.2
Staţii de pompare ape uzate 

Unirea
nr 2 287              287              -                   287              -                   -                   

6.3 Conducte refulare Unirea km 3,35 663              663              -                   663              -                   -                   

6.4
Retele de canalizare Razboieni 

Cetate
km 8,00 2.450           2.450           -                   2.450           -                   -                   

6.5
Staţii de pompare ape uzate 

Razboieni Cetate
nr 2 131              131              -                   131              -                   -                   

6.6
Conducte refulare Razboieni si 

traversare Mures
km 1,25 225              225              -                   225              -                   -                   

6.7
Extindere retele de canalizare 

Unirea I
km 5,95 1.283           1.283           -                   -                   -                   1.283           

6.8
Statii pompare ape uzate Unirea 

I
nr 4 178              178              -                   -                   -                   178              

6.9 Conducte refulare Unirea I km 2,00 228              228              -                   -                   -                   228              

6.10
Extindere retele de canalizare 

Inoc
km 3,70 798              798              -                   -                   -                   798              

6.11 Statii pompare ape uzate Inoc nr 2 89                89                -                   -                   -                   89                

6.12 Conducte refulare Inoc km 5,00 444              444              -                   -                   -                   444              

6.13
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Ocna Mures
km 9,75 2.103           -                   2.103           -                   -                   2.103           

6.14
Statii pompare ape uzate noi si 

reabilitate
nr 13 577              -                   577              -                   -                   577              

6.15
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare Ocna Mures
km 2,80 249              -                   249              -                   -                   249              

12.047         9.118           2.929           6.098           -                   5.949           

TOTAL GA 03

TOTAL GA 05

TOTAL GA 06
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 Faza 1  Faza 2 

 2014-2020  2020-2040 

 Fondul de 

Coeziune, 

POIM 

 Fond Dezv. 

Rurala 

PNDR 

 Alte surse 

(CJ,CL,IID, 

PNDL) 

Cost

Total

(mii Euro)
(1)

  Finantare 

CantitateUM
Grup de Aglomerari (GA),  

Componente
N°

7 GA 07 Abrud

7.1
Statie noua de epurare a apelor 

uzate (5200 LE)
nr 1 2.144           2.144           -                   2.144           -                   -                   

7.2
Reabilitare colector principal 

canalizare
km 3,95 1.321           1.321           -                   1.321           -                   -                   

7.3
Extindere reţele de canalizare 

Abrud
km 8,75 3.646           3.646           -                   3.646           -                   -                   

7.4 Devieri conducte de ape freatice km 0,50 192              192              -                   192              -                   -                   

7.5
Staţii de pompare ape uzate 

Abrud
nr 11 408              408              -                   408              -                   -                   

7.6 Conducte de refulare Abrud km 2,37 735              735              -                   735              -                   -                   

7.7
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Abrud
km 2,20 374              -                   374              -                   -                   374              

TOTAL GA 07 8.820           8.446           374              8.446           -                   374              

8 GA 08 Baia de Aries 

8.1
Statie noua de epurare a apelor 

uzate (2500 LE)
nr 1 1.424           1.424           -                   1.424           -                   -                   

8.2
Reabilitare colector principal si 

retele canalizare Baia de Aries
km 1,70 883              883              -                   883              -                   -                   

8.3
Extindere reţele de canalizare 

Baia de Aries 
km 10,45 4.452           4.452           -                   4.452           -                   -                   

8.4
Staţii de pompare ape uzate Baia 

de Aries
nr 4 172              172              -                   172              -                   -                   

8.5
Conducte de refulare Baia de 

Aries
km 1,90 513              513              -                   513              -                   -                   

8.6 Reţele de canalizare Sartas km 4,00 863              -                   863              -                   -                   863              

8.7
Statii de pompare ape uzate 

menajere
nr global 76                -                   76                -                   -                   76                

8.8
Conducte de refulare Sartas-

SEAU Baia de Aries
km 2,00 279              -                   279              -                   -                   279              

TOTAL GA 08 8.661           7.443           1.218           7.443           -                   1.218           

9 GA 09 Teius

9.1
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Teius
km 1,44 311              311              -                   -                   -                   311              

9.2
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Teius
km 6,00 1.294           -                   1.294           -                   -                   1.294           

9.3
Statii pompare ape uzate noi si 

reabilitate
nr 2 89                -                   89                -                   -                   89                

9.4
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare Teius
km 2,10 186              -                   186              -                   -                   186              

1.880           311              1.569           -                   -                   1.880           

10 GA 23 Zlatna

10.1
Extindere retele de canalizare 

Zlatna
km 1,30 280              280              -                   -                   -                   280              

10.2
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare Zlatna
km 11,00 2.372           -                   2.372           -                   -                   2.372           

10.3
Statii pompare ape uzate noi si 

reabilitate
nr 18 799              -                   799              -                   -                   799              

10.4
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare Zlatna
km 4,55 404              -                   404              -                   -                   404              

3.855           280              3.575           -                   -                   3.855           

11 GA 24 Vintu de Jos

11.1
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare
km 6,00 1.294           -                   1.294           -                   -                   1.294           

11.2
Statii pompare ape uzate noi si 

reabilitate
nr 6 266              -                   266              -                   -                   266              

11.3
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare
km 2,10 186              -                   186              -                   -                   186              

1.746           -                   1.746           -                   -                   1.746           

12 GA 25 Daia Romana

12.1
Conducta refulare Daia Romana - 

Sebes
km 8,40 1.304           1.304           -                   -                   -                   1.304           

12.2 Statii pompare ape uzate noi nr 1 76                76                -                   -                   -                   76                

12.3
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare
km 5,50 1.186           -                   1.186           -                   -                   1.186           

12.4
Statii pompare ape uzate noi si 

reabilitate
nr 4 178              -                   178              -                   -                   178              

TOTAL GA 09

TOTAL GA 23

TOTAL GA 24

Anexa 7.2 Plan de Investitii pe termen lung - Apa Uzata (rev. Sep.2017) Pag. 3/8



 Faza 1  Faza 2 

 2014-2020  2020-2040 

 Fondul de 

Coeziune, 

POIM 

 Fond Dezv. 

Rurala 

PNDR 

 Alte surse 

(CJ,CL,IID, 

PNDL) 

Cost

Total

(mii Euro)
(1)

  Finantare 

CantitateUM
Grup de Aglomerari (GA),  

Componente
N°

12.5
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare
km 0,70 62                -                   62                -                   -                   62                

2.806           1.380           1.426           -                   -                   2.806           

13 GA 26 Galda de Jos

13.1
Extindere retele de canalizare 

Benic
km 3,70 798              798              -                   -                   -                   798              

13.2
Statii pompare ape uzate noi 

Benic
nr 2 89                89                -                   -                   -                   89                

13.3
Extindere retele de canalizare in 

Cetea
km 4,80 1.035           -                   1.035           -                   -                   1.035           

13.4
Statii pompare ape uzate noi   

Benic
nr 6 266              -                   266              -                   -                   266              

13.5
Extindere conducte de refulare in 

Cetea
km 2,50 222              -                   222              -                   -                   222              

13.6
Extindere retele de canalizare in 

Galda de Sus
km 2,90 625              -                   625              -                   -                   625              

13.7
Statii pompare ape uzate noi  in 

Galda de Sus
nr 4 178              -                   178              -                   -                   178              

13.8
Extindere conducte de refulare in 

Galda de Sus
km 1,50 133              -                   133              -                   -                   133              

3.346           887              2.459           -                   -                   3.346           

14 GA 27 Spring

14.1
Extindere capacitate statie de 

epurare (2500 LE)
nr 1 1.015           -                   1.015           -                   -                   1.015           

14.2
Extindere retele de canalizare in 

Drasov
km 4,90 1.057           -                   1.057           -                   -                   1.057           

14.3
Statii pompare ape uzate noi   

Drasov
nr 4 178              -                   178              -                   -                   178              

14.4
Extindere conducte de refulare in 

Drasov
km 2,50 222              -                   222              -                   -                   222              

14.5
Extindere retele de canalizare in 

Vingard
km 9,30 2.006           -                   2.006           -                   -                   2.006           

14.6
Statii pompare ape uzate noi  in 

Vingard
nr 8 355              -                   355              -                   -                   355              

14.7
Extindere conducte de refulare in 

Vingard
km 4,30 382              -                   382              -                   -                   382              

5.215           -                   5.215           -                   -                   5.215           

15 SC 28 Radesti

15.1
Extindere capacitate statie de 

epurare (1500 LE)
nr 1 1.015           1.015           -                   -                   -                   1.015           

15.2
Extindere retele de canalizare in 

Leorint
km 3,30 712              712              -                   -                   -                   712              

15.3
Statii pompare ape uzate noi   

Leorint
nr 2 89                89                -                   89                -                   -                   

15.4
Extindere conducte de refulare in 

Leorint
km 2,00 178              178              -                   178              -                   -                   

15.5
Extindere retele de canalizare in 

Mescreac
km 2,50 539              539              -                   -                   -                   539              

15.6
Statii pompare ape uzate noi  in 

Mescreac
nr 2 89                89                -                   89                -                   -                   

15.7
Extindere conducte de refulare in 

Mescreac
km 1,60 142              142              -                   142              -                   -                   

2.764           2.764           -                   498              -                   2.266           

16 GA 30 Bistra

16.1
Reabilitare si extindere retele de 

canalizare
km 1,50 324              -                   324              -                   -                   324              

16.2
Statii pompare ape uzate noi si 

reabilitate
nr 3 133              -                   133              -                   -                   133              

16.3
Reabilitare si extindere conducte 

de refulare
km 1,05 93                -                   93                -                   -                   93                

550              -                   550              -                   -                   550              

17 GA 10 Mihalt

17.1
Statie noua de epurare a apelor 

uzate Cistei (500 LE)
nr 1 609              609              -                   -                   609              -                   

17.2
Extindere retele de canalizare 

Cistei
km 5,30 1.143           1.143           -                   -                   1.143           -                   

17.3
Extindere retele de canalizare 

Obreja
km 3,20 690              690              -                   -                   -                   690              

17.4 Staţii de pompare ape uzate km global 152              152              -                   -                   152              -                   

TOTAL GA 10 2.594           2.594           -                   -                   1.904           690              

TOTAL GA 25

TOTAL GA 26

TOTAL GA 27

TOTAL SC 28

TOTAL GA 30
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 Faza 1  Faza 2 

 2014-2020  2020-2040 

 Fondul de 

Coeziune, 

POIM 

 Fond Dezv. 

Rurala 

PNDR 

 Alte surse 

(CJ,CL,IID, 

PNDL) 

Cost

Total

(mii Euro)
(1)

  Finantare 

CantitateUM
Grup de Aglomerari (GA),  

Componente
N°

18 GA 11 Bucerdea Grânoasă 

18.1
Statie de epurare a apelor uzate 

noua (2200 LE)
nr 1 1.078           1.078           -                   -                   1.078           -                   

18.2 Reţele de canalizare km 14,00 3.019           3.019           -                   -                   3.019           -                   

18.3 Staţii pompare ape uzate nr global 114              114              -                   -                   114              -                   

18.4 Conducte de refulare km 2,50 222              222              -                   -                   222              -                   

TOTAL GA 11 4.433           4.433           -                   -                   4.433           -                   

19 GA 12 Sona

19.1
Statie de epurare a apelor uzate 

noua (2000 LE)
nr 1 1.015           1.015           -                   -                   1.015           -                   

19.2 Reţele de canalizare Sona km 3,90 841              841              -                   -                   841              -                   

19.3 Staţii de pompare ape uzate nr global 228              228              -                   -                   228              -                   

19.4
Conducta refulare Sona - Lunca 

Tarnavei
km 1,60 142              142              -                   -                   142              -                   

19.5
Reţele de canalizare Lunca 

Tarnavei
km 2,10 453              453              -                   -                   453              -                   

19.6
Conducta refulare Lunca 

Tarnavei - Biia
km 2,60 231              231              -                   -                   231              -                   

2.910           2.910           -                   -                   2.910           -                   

20 GA 13 Cetatea de Baltă

20.1
Statie de epurare a apelor uzate 

noua (2800 LE)
nr 1 1.015           1.015           -                   -                   1.015           -                   

20.2
Extindere reţele de canalizare 

Cetatea de Balta
km 12,00 2.588           2.588           -                   -                   2.588           -                   

20.3
Staţii de pompare ape uzate şi 

conducte refulare Cetate
nr global 152              152              -                   -                   152              -                   

20.4 Reţele de canalizare Sintamarie km 2,00 431              431              -                   -                   431              -                   

20.5
Staţii de pompare ape uzate 

menajere Santamarie
nr global 76                76                -                   -                   76                -                   

20.6
Conducta refulare Santamarie - 

SEAU
km 1,50 133              133              -                   -                   133              -                   

4.395           4.395           -                   -                   4.395           -                   

21 GA 14 Ighiu

21.1
Extindere retele de canalizare 

Telna
km 4,10 1.406           1.406           -                   1.406           -                   -                   

21.2
Staţii de pompare ape uzate 

Telna
nr 7 139              139              -                   139              -                   -                   

21.3 Conducte refulare Telna km 0,80 202              202              -                   202              -                   -                   

21.4
Extindere retele de canalizare 

Ighiel
km 4,80 1.583           1.583           -                   -                   -                   1.583           

21.5
Staţii de pompare ape uzate 

Ighiel
nr 4 81                81                -                   -                   -                   81                

21.6 Conducte refulare Ighiel km 1,10 274              274              -                   -                   -                   274              

TOTAL GA 14 3.685           3.685           -                   1.747           -                   1.938           

22 GA 15 Arieseni

22.1
Statie noua de epurare a apelor 

uzate (2100 LE)
nr 1 1.355           1.355           -                   -                   -                   1.355           

22.2 Reţele de canalizare Arieseni km 4,50 888              888              -                   -                   -                   888              

22.3
Staţii de pompare ape uzate 

Arieseni
nr 3 308              308              -                   -                   -                   308              

22.4 Conducte de refulare Arieseni km 0,90 253              253              -                   -                   -                   253              

22.5
Reţele de canalizare Fata 

Cristesei - Cobles
km 1,40 318              318              -                   -                   -                   318              

22.6
Staţii de pompare ape uzate Fata 

Cristesei - Cobles
nr 1 78                78                -                   -                   -                   78                

22.7
Conducte de refulare Fata 

Cristesei - Cobles
km 0,75 52                52                -                   -                   -                   52                

22.8
Reţele de canalizare Bubesti - 

Galbena - Vanvucesti - Izlaz
km 6,50 1.635           1.635           -                   -                   -                   1.635           

22.9

Staţii de pompare ape uzate 

Bubesti - Galbena - Vanvucesti - 

Izlaz

nr 9 717              717              -                   -                   -                   717              

22.10
Conducte de refulare Bubesti - 

Galbena - Vanvucesti - Izlaz
km 2,20 417              417              -                   -                   -                   417              

22.11

Extindere retele de canalizare in 

zonele Poiana Vartop, 

Avramesti, Cobles, Stei, zone 

superioare de presiune

km 10,90 2.627           -                   2.627           -                   -                   2.627           

TOTAL GA 13

TOTAL GA 12
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 Faza 1  Faza 2 

 2014-2020  2020-2040 

 Fondul de 
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POIM 
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PNDR 
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(CJ,CL,IID, 
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(1)

  Finantare 

CantitateUM
Grup de Aglomerari (GA),  
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N°

22.12
Staţii de pompare ape uzate 

pentru deservire zone Etapa II
nr 14 622              -                   622              -                   -                   622              

22.13
Conducte de refulare aferente 

SPAU deservire Etapa II
km 5,90 1.123           -                   1.123           -                   -                   1.123           

10.392         6.020           4.372           -                   -                   10.392         

23 GA 16 Lupşa

23.1
Statie de epurare a apelor uzate 

noua (2500 LE)
nr 1 1.015           1.015           -                   -                   1.015           -                   

23.2 Extindere reţele canalizare Lupşa km 6,00 1.599           1.599           -                   -                   1.599           -                   

23.3
Extindere reţele canalizare Valea 

Lupşii
km 1,50 400              400              -                   -                   400              -                   

23.4
Extindere reţele canalizare 

Muşca
km 5,50 1.465           1.465           -                   -                   1.465           -                   

23.5
Extindere reţele canalizare  

Mănăstire
km 1,00 266              266              -                   -                   266              -                   

23.6
Extindere reţele canalizare  

Pitiga
km 1,80 480              480              -                   -                   480              -                   

23.7
Extindere reţele canalizare  

Lunca
km 3,50 932              932              -                   -                   932              -                   

23.8 Staţii de pompare ape uzate nr global 444              444              -                   -                   444              -                   

23.9
Conducta refulare Pitiga - 

Manastire
km 1,00 89                89                -                   -                   89                -                   

23.10
Conducta refulare Manastire - 

Lupsa
km 2,20 195              195              -                   -                   195              -                   

23.11 Conducta refulare Lunca-Lupsa km 1,50 133              133              -                   -                   133              -                   

7.018           7.018           -                   -                   7.018           -                   

24 GA 17 Sasciori

24.1
Statie de epurare a apelor uzate 

noua (3000 LE)
nr 1 1.269           1.269           -                   -                   1.269           -                   

24.2 Reţele de canalizare Sebeşel km 4,00 1.066           1.066           -                   -                   1.066           -                   

24.3
Staţii de pompare ape uzate şi 

conducte refulare Sebesel
nr global 159              159              -                   -                   159              -                   

24.4 Reţele de canalizare Săsciori km 8,20 2.185           2.185           -                   -                   2.185           -                   

24.5
Staţii de pompare ape uzate şi 

conducte refulare Sasciori
nr global 285              285              -                   -                   285              -                   

24.6 Reţele de canalizare Laz km 1,80 480              480              -                   -                   480              -                   

24.7
Staţii de pompare ape uzate şi 

conducte refulare Laz
nr global 209              209              -                   -                   209              -                   

5.653           5.653           -                   -                   5.653           -                   

25 GA 18 Pianu

25.1
Reţele de canalizare Pianu de 

Sus
km 3,45 744              744              -                   -                   -                   744              

25.2
Reţele de canalizare Pianu de 

Jos
km 1,75 377              377              -                   -                   -                   377              

25.3
Staţii pompare ape uzate Pianu 

de Jos si de Sus
nr global 266              266              -                   -                   -                   266              

25.4
Conducta refulare Pianu de Sus - 

Pianu de Jos
km 3,50 311              311              -                   -                   -                   311              

25.5
Extindere reţele de canalizare 

Pianu de Sus
km 4,50 971              971              -                   -                   -                   971              

25.6
Extindere reţele de canalizare 

Strungari
km 4,00 863              863              -                   -                   -                   863              

25.7
Staţii pompare ape uzate 

Strungari
nr global 152              152              -                   -                   -                   152              

25.8
Conducta refulare Strungari - 

Pianu de Sus
km 2,10 186              186              -                   -                   -                   186              

25.9 Retele de canalizare Purcareti km 2,60 561              561              -                   -                   561              

25.10 Retele de canalizare Plaiuri km 2,80 604              604              -                   -                   604              

25.11
Staţii de pompare ape uzate şi 

conducte refulare
nr global 190              190              -                   -                   190              

25.12
Conducta refulare Strungari - 

Pianu de Sus
km 3,20 284              284              -                   -                   284              

5.509           3.870           1.639           -                   -                   5.509           

26 GA 19 Santimbru (Santimbru, Totoi, Dumitra)

26.1 Reţele de canalizare Totoi km 3,90 470              470              -                   -                   -                   470              

26.2 Staţie de pompare ape uzate nr global 76                76                -                   -                   -                   76                

26.3
Conducta refulare Totoi - 

Santimbru
km 3,40 216              216              -                   -                   -                   216              

TOTAL GA 17

TOTAL GA 18

TOTAL GA 15

TOTAL GA 16
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 Faza 1  Faza 2 
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PNDR 
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(1)
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CantitateUM
Grup de Aglomerari (GA),  
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N°

26.4
Statie epurare ape uzate 

Santimbru fabrica (300 LE)
nr 1 152              -                   152              -                   -                   152              

26.5
Extindere reţele de canalizare 

Santimbru
km 0,60 72                -                   72                -                   -                   72                

26.6
Statie de epurare a apelor uzate 

Dumitra (150 LE)
nr 1 76                -                   76                -                   -                   76                

26.7 Reţele de canalizare Dumitra km 1,30 157              -                   157              -                   -                   157              

1.219           762              457              -                   -                   1.219           

27 GA 20 Sibot

27.1
Statie de epurare a apelor uzate 

noua (2000 LE)
nr 1 1.015           1.015           -                   -                   1.015           -                   

27.2 Reţele de canalizare Sibot km 4,60 992              992              -                   -                   992              -                   

27.3
Reţele de canalizare Balomiru de 

Camp
nr 2,20 474              474              -                   -                   474              -                   

27.4 Staţii de pompare ape uzate nr global 152              152              -                   -                   152              -                   

27.5
Conducta refulare Balomiru de 

Camp - SEAU Sibot
km 1,70 151              151              -                   -                   151              -                   

2.784           2.784           -                   -                   2.784           -                   

28 GA 21 Blandiana

28.1
Statie de epurare a apelor uzate 

(1000 LE)
nr 1 761              -                   761              -                   -                   761              

28.2 Reţele de canalizare Blandiana km 4,10 884              -                   884              -                   -                   884              

28.3 Reţele de canalizare Acmariu nr 3,20 690              -                   690              -                   -                   690              

28.4 Staţii de pompare ape uzate nr global 152              -                   152              -                   -                   152              

28.5
Conducta refulare Blandiana - 

Acmariu
km 2,20 195              -                   195              -                   -                   195              

2.682           -                   2.682           -                   -                   2.682           

29 GA 22 Cut

29.1
Statie de epurare a apelor uzate 

(1100 LE)
nr 1 761              761              -                   -                   -                   761              

29.2 Reţele de canalizare km 5,70 1.229           1.229           -                   -                   -                   1.229           

29.3 Staţii de pompare ape uzate nr global 89                89                -                   -                   -                   89                

29.4 Conducte de refulare SPAU km 0,80 91                91                -                   -                   -                   91                

2.170           2.170           -                   -                   -                   2.170           

30 GA 29 Valea Lunga

30.1
Statie de epurare a apelor uzate 

(2000 LE)
nr 1 1.015           1.015           -                   -                   -                   1.015           

30.2 Reţele de canalizare km 9,60 2.070           2.070           -                   -                   -                   2.070           

30.3 Staţii de pompare ape uzate nr 8 355              355              -                   -                   -                   355              

30.4 Conducte de refulare SPAU km 0,90 103              103              -                   -                   -                   103              

3.543           3.543           -                   -                   -                   3.543           

31 SC 31 Berghin (Henig)

31.1
Statie de epurare a apelor uzate 

(300 LE)
nr 1 317              317              -                   -                   -                   317              

31.2
Extindere retele de canalizare in 

Henig
km 7,50 1.618           1.618           -                   -                   -                   1.618           

31.3 Staţii de pompare ape uzate noi nr 2 89                89                -                   -                   -                   89                

31.4 Conducte de refulare SPAU km 0,80 71                71                -                   -                   -                   71                

2.095           2.095           -                   -                   -                   2.095           

32 SC 32 Salciua

32.1
Statie de epurare a apelor uzate 

(1200 LE)
nr 1 761              761              -                   -                   -                   761              

32.2 Reţele de canalizare km 15,50 3.343           3.343           -                   -                   -                   3.343           

32.3 Staţii de pompare ape uzate nr 8 355              355              -                   -                   -                   355              

32.4 Conducte de refulare SPAU km 2,00 228              228              -                   -                   -                   228              

4.687           4.687           -                   -                   -                   4.687           

33 SC 33 Lopadea Noua

33.1
Statie de epurare a apelor uzate 

(1700 LE)
nr 1 761              761              -                   -                   -                   761              

33.2 Reţele de canalizare km 5,20 1.122           1.122           -                   -                   -                   1.122           

33.3 Staţii de pompare ape uzate nr 4 178              178              -                   -                   -                   178              

33.4 Conducte de refulare SPAU km 3,60 411              411              -                   -                   -                   411              

2.472           2.472           -                   -                   -                   2.472           

TOTAL GA 20

TOTAL GA 21

TOTAL GA 19

TOTAL GA 22

TOTAL SC 31

TOTAL GA 29

TOTAL SC 32

TOTAL SC 33
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificǎrii Planurilor de investiţii pe 

termen lung (2014-2040) - parte integrantǎ a Master Planului județean pentru infrastructura 

de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 

decembrie 2015 

 

 

 

 

Prin adresa S.C.APA C.T.T.A. SA Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 16850/15 septembrie 2017 a fost solicitată iniţierea unui proiect de hotărâre în 

vederea supunerii spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Alba pentru aprobarea 

modificǎrii Planurilor de investiţii pe termen lung (2014-2040) - parte integrantǎ a Master 

Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, adoptat prin Hotǎrârea 

Consiliului Județean Alba nr. 203/22 decembrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 3 lit. y din Legea nr. 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, Master planul judeţean pentru 

infrastructura de alimentare cu apă şi de canalizare este definit ca fiind „document de politici 

publice care stabileşte strategia de furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de 

investiţii pe termen scurt, mediu şi lung privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi 

reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare dintr-un judeţ/zonă.” 

Prevederile aceluiaşi articol din Legea nr. 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare, cu modificările si completările ulterioare, specificǎ faptul cǎ „Master 

planul judeţean/zonal este aprobat de consiliul judeţean/consiliile judeţene/Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz”. 

La nivelul Judeţului Alba, îşi desfăşoară activitatea operatorul regional unic al serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare - S.C.APA C.T.T.A. SA Alba, aceasta fiind societate 

comercială cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. care 

are competenta si capacitatea, recunoscută prin licenţa de Operator, de a furniza serviciul public 

de alimentare cu apă si de canalizare asigurând administrarea si exploatarea nemijlocită a 

sistemului de utilităţi publice aferent acestor servicii în condiţiile reglementarilor legale în 

vigoare. 

Master Planul județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ a fost aprobat ȋn anul 2009 

prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 9 din 29 ianuarie 2009, ulterior, ținând cont de 

necesitatea reanalizǎrii situaţiei existente şi reevaluarea priorităţilor pe termen scurt, mediu şi 

lung ȋn sectorul de apă/apă uzată fiind aprobatǎ actualizarea acestui document prin Hotǎrârea 

Consiliului Județean Alba nr. 203 din 22 decembrie 2015.  

Master Planul județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat a inclus Planurile 

de investiţii pe termen lung pentru apǎ potabilǎ şi apǎ uzatǎ perioada 2014 - 2040. 

Pentru a asigura dezvoltarea investițiilor ȋn infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ, ȋn contextul ȋn 

care la nivel național au apǎrut noi programe de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii ȋn 

sistemele de alimentare cu apǎ şi canalizare, necesarul de investiţii din sectorul de apă/apă uzată 

din judeţul Alba a suferit unele modificări, iar o parte din proiectele care nu s-au finalizat ȋn 

perioada anterioarǎ de programare trebuie incluse ca şi proiecte noi cu investiții ȋn actuala 

perioadǎ de programare, se impune o nouǎ modificare a planurilor de investiții pe termen lung 

(2014-2040) din Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, restul 

prevederilor rǎmânând neschimbate. 

Analiza valorilor investiționale din Planurile  de investiţii pe termen lung pentru apǎ 

potabilǎ şi apǎ uzatǎ perioada 2014 - 2040 aratǎ faptul că există o tendință la nivelul județului de 



a se realiza mai multe investiții pentru serviciile de apă și uzată, pentru a se asigura un nivel de 

dotare cu servicii edilitare de apă și canalizare corelate cu un grad de dezvoltare urbanistică a 

localităților și cu un nivel de trai mai bun al locuitorilor.  

Aceastǎ actualizare este corelatǎ cu planurile de investiţii la nivel local, cu 

disponibilitatea surselor de finanțare la nivel național sau european, şi cu progresul efectiv al 

realizǎrii respectivelor investiții.  

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

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, 

iniţiez proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificǎrii Planurilor de investiţii pe termen lung 

(2014-2040), parte integrantǎ a Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ 

actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 decembrie 2015 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificǎrii Planurilor de investiţii pe 

termen lung (2014-2040) - parte integrantǎ a Master Planului județean pentru infrastructura 

de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 

decembrie 2015 

 

 

Master Planul județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ a fost aprobat ȋn anul 2009 

prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 9 din 29 ianuarie 2009, obiectivul general al 

respectivului Master Plan constând în actualizarea strategiei regionale privind dezvoltarea 

sectoarelor de apă și apă uzată din județul Alba pentru a corespunde obligațiilor negociate de 

România în cadrul procesului de aderare și post-aderare în domeniul mediului. 

 Ulterior, având în vedere necesitatea fundamentǎrii corecte a deciziilor privind 

investiţiile, a fost necesară reanalizarea situaţiei existente şi reevaluarea priorităţilor pe termen 

scurt, mediu şi lung ȋn sectorul de apă - apă uzată. Ca urmare, prin Hotǎrârea Consiliului 

Județean Alba nr. 203 din 22 decembrie 2015 a fost aprobat Master Planului județean pentru 

infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, document care a inclus şi  Planurile de investiţii pe 

termen lung pentru apǎ potabilǎ şi apǎ uzatǎ (2014-2040). 

Master Planul este un document strategic care stabileşte planul de investiţii în 

infrastructura de apă si apă uzată pe termen scurt, mediu si lung, ţinând cont de starea actuală a 

acesteia, de cerinţele de conformare la legislaţia în vigoare si la Directivele Europene, de 

termenele limită negociate în cadrul Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, în 

vederea conformării cu cerinţele de eficientizare a serviciului de apă si apă uzată.  

Master Planul este un document „viu” care trebuie actualizat la finalul unor etape 

investiţionale de anvergură (ex. etapa 2007-2013) sau ori de câte ori apare necesitatea de a 

actualiza necesităţile investiţionale cu planurile de investiţii la nivel judeţean sau local. 

Actualizarea trebuie coordonată la nivelul întregului judeţ pentru a se putea corela planurile de 

investiţii cu direcţiile strategice de dezvoltare ale judeţului. 

Ca instrument de lucru Master Planul actualizat este destinat cu precădere Administraţiei 

Publice Judeţene si Locale, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA-ALBA” şi 

Operatorului Regional de apă SC APA CTTA Alba SA, facilitând coordonarea proiectelor, 

monitorizarea progresului si raportările privind stadiul conformării la Directivele europene din 

sectorul apă - apă uzată.  

Prin adresa Societǎții Comercială APA CTTA Alba nr. 5493/15 septembrie.09.2017, 

înregistratǎ la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16850/15 septembrie 2017, se solicită 

actualizarea planurilor de investiții pe termen lung din Master Planul județean de apǎ şi apǎ 

uzatǎ. 

Având în vedere cǎ de la data aprobǎrii planurilor de investiții pe termen lung pentru 

sectorul de apǎ şi apǎ uzatǎ din Județul Alba (2015) configuraţia socio–economică si necesarul 

de investiţii din sectorul de apă - apă uzată din judeţul Alba au suferit modificări, iar la nivel 

național au apǎrut noi programe de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii ȋn sistemele de 

alimentare cu apǎ şi canalizare, de exemplu Programul Național de Dezvoltare Localǎ (PNDL) 

se impune o nouǎ actualizare a planurilor de investiții pe termen lung (2014-2040) din Master 

Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat. 

Necesitatea actualizǎrii planurilor de investiții a rezultat şi din faptul cǎ unitǎțile 

administrativ teritoriale din județ şi-au actualizat intențiile de realizare a unor sisteme noi de 

alimentare cu apǎ şi canalizare sau de extindere a celor realzate pânǎ ȋn prezent. Deasemenea 

actualizarea planurilor de investiții se impune şi din faptul cǎ o parte din proiectele care nu s-au 



finalizat ȋn perioada anterioarǎ de programare trebuie incluse ca şi proiecte noi cu investiții ȋn 

actuala perioadǎ de programare. 

Aceastǎ actualizare este corelatǎ cu planurile de investitii la nivel local, cu 

disponibilitatea surselor de finanțare la nivel național sau european, cu progresul efectiv al 

realizǎrii respectivelor investiții, urmând ca Master Planul la nivel județean sǎ fie reactualizat 

cǎtre sfǎrşitul perioadei 2014-2020 sau ori de câte ori va exista necesitatea actualizǎrii lui, 

permițând astfel stabilirea strategiilor pe termen lung pentru perioada 2020-2040. 

Evaluarea financiară a investiţiilor estimate a fi necesare pe termen scurt (2014-2020) şi 

lung (2020-2040) pentru sistemele de apă si apă uzată, actualizată la nivelul anului curent în 

comparaţie cu situaţia similară propusă în Master Planul aprobat în anul 2015, este prezentatǎ 

mai jos. 

 

Valori estimative investiţii (mii Euro) 

Categorie investitii 
Master Plan initial (2015) Actualizare Master Plan (2017) 

Prioritare Termen lung Prioritare Termen lung 

Sisteme alimentare cu 

apă 

121.139 113.746 136.972 115.132 

Sisteme de apă uzată 91.391 41.762 127.244 58.823 

Total 212.530 155.508 264.216 173.955 

Total General 368.038 438.171 

 

Alocarea pe surse de investiţii propusă  

                                                                                                                                (mii Euro) 

 Categorie investitii 

Fondul de 

coeziune 

POIM 

Fondul de 

dezvoltare 

ruralǎ 

PNDR 

Alte surse 

(CJ, CL, IID, 

PNDL) 
TOTAL 

Sisteme alimentare cu apă 68.619 26.601 156.884 252.104 

Sisteme de apă uzată 45.958 29.097 111.012 186.067 

Valori estimate conform 

actualizare 2017 
114.577  55.698  267.897 438.171  

 Costurile includ atât cheltuielile cu lucrările de bază cât și cheltuielile adiționale (taxe, 

avize, consultanță, neprevăzute, audit, etc.). 

Analiza valorilor de mai sus prezintă că există o tendință la nivelul județului de a se 

realiza mai multe investiții pentru serviciile de apă și uzată, pentru a se asigura un nivel de dotare 

cu servicii edilitare de apă și canalizare corelate cu un grad de dezvoltare urbanistică a 

localităților și cu un nivel de trai mai bun al locuitorilor.  

Restul prevederilor Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ 

actualizat, rǎmân neschimbate. 

Ţinând cont de faptul că unul din obiectivele strategice de dezvoltare a Judeţului Alba 

urmăreşte extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare, vă propunem spre 

aprobare modificarea Planurilor de investiţii pe termen lung (2014-2040) - parte integrantǎ a 

Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat. 

 

 Director executiv, 

           Aitai Marian Florin 

 

            

                                                                                                     Intocmit, 

                Prejban Nicoleta 
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CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba   

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

proprii,  pe anul 2017 

 

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

 Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 17223/21 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. ABG_STZ_161587/2017 referitor la sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru anul 2017, aprobate prin O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2017; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 

2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 

martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1.  Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în sumă 

de 437.832,05  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în sumă de 

286.378,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se 

stabileşte în sumă de 215.706,56 mii lei. 

                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se 

stabileşte în sumă de 70.672,27 mii lei.ˮ 

 3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 177.396,76 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 159.702,81 mii 

lei. 

               (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 17.693,95 mii 

lei.ˮ 

 4. Articolul 11 se modifică, urmând a avea urmatorul cuprins: 

 „Art. 11. Cheltuielile pentru „Programul pentru școli al României” pe anul 2017, se 

stabileşte în  suma de 8.843,00 mii lei. ˮ 

5. Alineatele  1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 13. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă 

de 17.334,00 mii lei. 

              (2)  Repartizarea transferurilor  din bugetul local pe unităţi de sănătate publică 

este următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        16.849,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                    425,00 mii lei ˮ 

6. Alineatul 1 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 14. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 1.993,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.ˮ 

7. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 119.291,00 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 14a și nr. 14b - părți integrante ale prezentei hotărâri. ˮ 

            8. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 16 a și 

vor avea următorul cuprins: 

    „Art. 24. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc în 

sumă de 23.449,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

                           (2)  Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din 

bugetul local al Județului Alba, rectificat  potrivit anexei  nr. 16a .ˮ 

9. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017 pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, în sumă de 152.203,99 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

10. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 39. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017 în structura prevăzută în anexa nr. 

30 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

   

   Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                    AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
 

Înregistrat cu nr. 314 

Alba Iulia, 21 septembrie 2017 
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