
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate  

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2017 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor 

fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2017;  

- raportul de specialitate nr. 18941/13 octombrie 2017 comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 107/ 2017 

privind  aprobarea bugetului general al Județului Alba, bugetului propriu al Județului Alba, 

bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor 

instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 

2017, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

publice, 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 alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba, pentru 

cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la 

activitățile tradiționale de colindat și urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna decembrie 

2017. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului 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, Direcției juridică 

și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului 

administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

  

                      AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

         Dumitru FULEA                           Vasile BUMBU     

 

    

 

Înregistrat cu nr. 336 

Alba Iulia, 13 octombrie 2017 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate 

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2017 

 

  

 

Tradițiile și obiceiurile Sfintei sărbători a Nașterii Domnului și a Anului Nou, ale 

colindatului și ale uratului, păstrate și practicate și în Județul Alba, sunt cunoscute și răspândite 

în toată România. Sărbătorile creștine ale Nașterii Domnului și Anului Nou au, în viața 

credincioșilor, o semnificație aparte. Ele trezesc rezonanțe afective de înaltă sensibilitate și de 

puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și un farmec cu totul specifice în trăirea 

religioasă. 

 An de an, reprezentanții Consiliului Județean Alba se bucură de tradiționalele Colinde și 

urări de Anul Nou, oferite de colindători din toate zonele județului.  

 Colinda, zestre fără seamăn a simțirii bunătății și omeniei noastre, simbol al Sfântului 

Crăciun, a intrat an de an în Consiliul Județean Alba prin vocile copiilor colindători, și a celor 

mai puțin copii, unii adolescenți, alții seniori, care ne-au adresat întrebarea: Primiți cu Colinda? 

 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. 336 din 13 octombrie 2017.  

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67488-biserica-nasterii-domnului
http://www.crestinortodox.ro/postul-pastelui/71107-postul-si-rolul-lui-in-viata-credinciosilor
http://www.crestinortodox.ro/postul-pastelui/71107-postul-si-rolul-lui-in-viata-credinciosilor


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete 

Nr. 18941 /13 octombrie 2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate  

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2017 

  

 

 

 Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele prezintă o valoare neprețuită prin 

originea și, mai ales, prin vechimea lor. Colindele reprezintă cântecul nostru strămoșesc și una 

dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Ele sunt foarte vechi, 

formându-se odată cu poporul român și cu răspândirea creștinismului pe meleagurile noastre.  

 Colindele, minunate creații populare, s-au păstrat din generație în generație și au răsunat 

în fiecare an, fără întrerupere, în casele creștinilor, în noaptea Sfântă a Nașterii Domnului, în 

seara de Anul Nou și la alte sărbători, raspândindu-se și fiind nelipsite din manifestările 

religioase ale poporului român. 

 În zilele noastre, colindele se situează, prin valoarea lor literară și muzicală, în constelația 

artistică europeană. Colindele noastre românești sunt valoroase și pentru ideile patriotice pe care 

le exprimă. Originea, viața, graiul și obiceiurile poporului român, dragostea pentru țară și 

jertfirea pentru ea, frumusețile patriei, vitejia și eroismul poporului, rămân doar câteva din aceste 

idei care se oglindesc în colinde.  

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice Sărbătorilor de iarnă, 

respectiv primirea colindătorilor și a urătorilor, resursele financiare necesare sunt în sumă de 

40000 lei și se vor aloca din bugetul local al Județului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

judeţean Alba nr. 107/2017, privind  aprobarea bugetului general al Județului Alba, bugetului 

propriu al Județului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile si a bugetelor instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii, pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, de la cap. 51.02 – 

Autorități publice și acțiuni externe, titlul II – Bunuri și servicii. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia gestionarea patrimoniului 

și Direcţia dezvoltare şi bugete propun aprobarea proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

  

                  Director executiv,                                                      Director executiv, 

                       Ioan Bodea                                                                 Marian Aitai 
 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69362-sfantul-vasile-cel-mare-in-colindele-religioase-romanesti
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69731-lucrarea-bisericii-in-viata-poporului-roman-cuvantul-pf-daniel
http://www.crestinortodox.ro/valeriu-gafencu/71411-valeriu-gafencu-in-noaptea-sfanta
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2011/11/H195.pdf


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19099/16 octombrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 23294/11 octombrie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18778/11 octombrie 2017; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 

2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Validează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

desemnarea domnului comisar șef de poliție Ioan-Sorin CIONCĂ – împuternicit să 

îndeplinească atribuțiile funcției de șef inspectorat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Mihai RUS.   

Art. 2. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

este următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Ioan-Sorin CIOANCĂ - comisar șef de poliție, împuternicit să 

      îndeplinească atribuțiile de șef inspectorat în cadrul 

      Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 



 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 3. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

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

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

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

Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului comisar șef de poliție Ioan-Sorin Cioancă, 

domnului comisar șef de poliție Mihai Rus,  Direcţiei juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete, Biroului resurse umane și Compartimentului Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                   AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Înregistrat cu nr. 337 

Alba Iulia,  16 octombrie 2017  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. 

Scopul principal al autorității teritoriale de ordine publică constă în asigurarea bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativ-

teritorială) în care funcţionează. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată o altă componență, pentru o perioadă de 4 ani. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de 

consiliul judeţean, conform prevederilor art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002. 

Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016, prin care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește conducerea 

operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri. 

 Prin adresa nr. 23294/11 octombrie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18778/11 octombrie 2017 ni se aduce 

la cunoștință faptul că domnul comisar șef de poliție comisar șef de poliție Ioan-Sorin CIONCĂ 

a fost împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de șef inspectorat în cadrul Inspectoratului 

de Poliție Județean Alba. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba  în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat cvorumul necesar 

pentru desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea componenței 

acestei autorități, în sensul validării în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba, desemnarea domnului comisar șef de poliție Ioan-Sorin CIONCĂ – împuternicit să 

îndeplinească atribuțiile funcției de șef inspectorat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Mihai RUS.   

Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, inițiez proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, înregistrat cu nr. 337/16 octombrie 2017. 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,  

documente clasificate, monitorizare situații de urgență 

Nr. 19099/16 octombrie 2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu 

rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.  

Prin activitatea sa, autoritatea teritorială de ordine publică asigură reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate 

publică. 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării 

bunei desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială 

în care funcţionează. 

Componența autorității teritoriale de ordine publică este stabilită prin art. 17  alin. 2 din 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: „şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un 

reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul 

judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful 

inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi  

şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ”. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

  Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 a fost validată 

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, în 

următoarea componență: 

Președinte:  Dumitru FULEA  - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, împuternicit la comanda  

      Inspectoratului de Poliție al Județului Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

  Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

 Claudiu Vasile RĂCUCI - consilier judeţean 

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Felician ITU   - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Dorel SOFICA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Ulterior, au fost operate mai multe modificări cu privire la componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba. 



Întrucât prin adresa nr. 23294/11 octombrie 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18778/11 octombrie 2017 ni se 

aduce la cunoștință faptul că domnul comisar șef de poliție Ioan-Sorin CIONCĂ a fost 

împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de șef inspectorat în cadrul Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Mihai RUS, va fi modificată în 

mod corespunzător componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba. 

Raportat la prevederile art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (conform 

textului redat anterior), consider că se impune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 (urmând a fi avute în vedere toate modificările și 

completările ulterioare) și implicit a componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba și pe cale de consecință va fi validată desemnarea domnului comisar șef de poliție 

Ioan-Sorin CIONCĂ – împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de șef inspectorat în 

cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Mihai 

RUS, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba,.   

 Ca urmare a modificărilor survenite în timp, componența Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba, va fi următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Ioan-Sorin CIOANCĂ - comisar șef de poliție, împuternicit să 

       îndeplinească atribuțiile de șef inspectorat în cadrul 

      Inspectoratului de Poliție Județean Alba 

  Ioan Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba, în forma prezentată de inițiatorul proiectului de hotărâre. 

 

                  

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU         



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 19114/17 octombrie 2017 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 64 alin. 2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 4, art. 36 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 190/29 iunie 2017 își 

încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. 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. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Biroului resurse 

umane și direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                 AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 338  

Alba Iulia, 17 octombrie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre al Consiliului 

 Județean Alba nr. 338/17 octombrie 2017 

 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Secretar al judeţului 1 

5 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

6-9 Consilier 4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

10 Consilier, grad profesional superior 1 

11 Consilier, grad profesional principal 1 

12 Inspector, grad profesional asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

13 Şef birou  1 

14-17 Consilier, grad profesional superior 4 

18 Inspector, grad profesional superior 1 

19 Consilier, grad profesional principal 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

20 Șef birou  1 

21-25 Auditor, grad profesional superior 5 

ATOP, DOCUMENTE CLASIFICATE, MONITORIZARE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

26 Consilier, grad profesional superior 1 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

27 Consilier, grad profesional superior 1 

28 Inspector de specialitate gradul IA 1 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

29-30 Consilier, grad profesional superior 2 

31 Inspector, grad profesional asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

32-33 Consilier, grad profesional superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

34 Consilier juridic, grad profesional superior 1 

35 Consilier, grad profesional superior 1 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

36 Şef serviciu 1 

37 Inspector de specialitate gradul I A 1 

38 Inspector de specialitate gradul II  1 

39 Referent IA 1 

40-42 Îngrijitor  3 

43 Îngrijitor (Sîncrai) 1 

44-52 Şofer I 9,5 

53 Muncitor calificat I 1 

54 Muncitor calificat II (Sîncrai) 1 



DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

55 Director executiv  1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

56 Şef serviciu 1 

57-64 Consilier juridic, grad profesional superior  8 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

65-71 Consilier, grad profesional superior 7 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

72 Director executiv  1 

73 Director executiv adjunct  1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

74 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și programe 

75-76 Consilier, grad profesional superior 2 

77 Inspector, grad profesional superior 1 

78 Inspector de specialitate gradul I 1 

Dezvoltare rurală 

79-80 Consilier, grad profesional superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

81 Consilier, grad profesional superior 1 

82 Inspector de specialitate gradul IA 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

83 Şef serviciu  1 

Accesare proiecte 

84-86 Consilier, grad profesional superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

87 Consilier, grad profesional superior 1 

88-89 Inspector de specialitate gradul IA 2 

90 Inspector de specialitate gradul I 1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

91 Şef serviciu  1 

Buget 

92-94 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

95-97 Consilier, grad profesional superior 3 

98 Consilier juridic, grad profesional asistent 1 

Contabilitate-financiar 

99-104 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

105 Şef serviciu  1 

106 Consilier juridic, grad profesional superior 1 

107-109 Consilier, grad profesional superior 3 

110-111 Inspector de specialitate gradul IA 2 

112 Inspector de specialitate gradul I 1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

113 Director executiv  1 

 

 



SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

114 Şef serviciu 1 

Programe, lucrări, întreținere drumuri 

115-119 Consilier, grad profesional superior 5 

Siguranța circulației 

120-121 Consilier, grad profesional superior 2 

122-123 Referent IA 2 

Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

124-127 Consilier, grad profesional superior 4 

Informatică 

128-130 Consilier, grad profesional superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

131 Şef serviciu 1 

132-134 Consilier, grad profesional superior 3 

135 Consilier, grad profesional superior (Câmpeni) 1 

136 Inspector, grad profesional superior 1 

137 Inspector de specialitate gradul IA 1 

138 Referent IA 1 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

139 Șef serviciu 1 

140-145 Consilier, grad profesional superior 6 

146 Inspector, grad profesional superior 1 

147 Inspector de specialitate gradul IA 1 

148 Inspector de specialitate gradul I 1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

149 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

150-152 Consilier, grad profesional superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

153-155 Consilier, grad profesional superior 3 

156 Inspector de specialitate gradul II 1 

Arii protejate 

157 Consilier, grad profesional debutant 1 

158-159 Inspector de specialitate gradul II  2 

160 Referent II (sit Frumoasa) 0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

161 Șef birou  1 

162-164 Consilier, grad profesional superior 3 

165 Inspector, grad profesional superior 1 

166 Consilier, grad profesional debutant 1 

 TOTAL 166 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director –manager gradul I 3 

4 Director general–manager gradul I 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 170 

                                 AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU   



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat 

prin Hotărârea nr. 190/29 iunie 2017, cu un număr total de 170 posturi, din care 166 posturi în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 4 funcţii de director/director 

general - manager ale instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba. 

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

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna octombrie 2017 s-a 

organizat concurs pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul 

aparatului de specialitate care au îndeplinit condiţiile de promovare. Promovarea in gradul 

profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau 

examen, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării 

concursului sau examenului. A promovat concursul un funcţionar public. 

De asemenea având în vedere faptul că unele funcții din statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba se regăsesc în noua lege de salarizare sub o altă 

denumire, reîncadrarea personalului din luna iulie 2017, s-a făcut pe noile funcții. Din acest 

motiv se impune modificarea statului de funcții prin transformarea acestor funcții. 

}n 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 şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, potrivit 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, proiectul de hotărâre, 

înregistrat cu nr. 338 din 17 octombrie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 19114/17.10.2017  

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

Prin Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 338 din 17 octombrie 2017 s-a propus 

modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, ca 

urmare a finalizării examenului de promovare în grad profesional imediat superior organizat în 

luna octombrie 2017 pentru promovarea unui funcţionar public din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, examen organizat conform art. 125 și art. 126 din 

Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici. 

Se propune transformarea unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional 

principal în consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul urmărire, încasare 

venituri și executare silită – Serviciul buget – venituri din cadrul Direcţiei dezvoltare și bugete. 

Având în vedere că în luna iulie 2017, personalul din cadrul aparatului de specialitate s-a 

reîncadrat pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă 

şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, conform art. 36 alin. 1 și 2 din Legea 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, este necesară 

modificarea statului de funcții după cum urmează: 

- transformarea funcției contractuale de șef serviciu gradul II, în șef serviciu, conform 

anexei nr. VIII cap. II lit. A din Legea 153/2017; 

- transformarea funcțiilor de referent treapta IA în referent IA, conform anexei nr. VIII 

cap. II lit. A din Legea 153/2017; 

- transformarea funcției contractuale de referent treapta II, în referent II, conform 

anexei nr. VIII cap. II lit. A din Legea 153/2017; 

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

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

 

 

Şef birou, 

HORATIU SUCIU 
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