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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, operatorului 

de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - 

Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9318 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

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

speciale  pe traseul Alba Iulia - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9181/18 

mai 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL în 

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 20 iunie 2017-19 iunie 2018, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 

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 Flamingo Travelling 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. 
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 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 Flamingo 

Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 172   

Alba Iulia, 6 iunie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud– Sebeş, operatorului de 

transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de 

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

pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9315 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

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

speciale  pe traseul Aiud - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9180/18 mai 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL în 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 20 iunie 2017-19 iunie 2018, pe 

traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 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 Flamingo Travelling 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. 
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 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 Flamingo 

Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 173 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş– Sebeş, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  Ocna Mureş - 

Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL;  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de 

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

pe traseul  Ocna Mureş - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9316 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

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

speciale  pe traseul Ocna Mureş - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

9179/18 mai 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL în 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 20 iunie 2017-19 iunie 2018, pe 

traseul Ocna Mureş - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia,      b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 

64, 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 Flamingo Travelling SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 Flamingo 

Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 174 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir– Sebeş, operatorului de 

transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL;  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de 

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

pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9317 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

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

speciale  pe traseul Cugir - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9178/18 mai 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL în 

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

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 20 iunie 2017-19 iunie 2018, pe 

traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 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 Flamingo Travelling 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. 
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 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 Flamingo 

Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 175 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, operatorului 

de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - 

Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL;  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9314 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

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

speciale  pe traseul Alba Iulia - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9177/18 

mai 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL în 

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 20 iunie 2017-19 iunie 2018, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia,        b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, 

ap. 64, 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 Flamingo Travelling SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 Flamingo 

Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 176 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a drumului județean „DJ705: limita Județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, ca urmare a realizării unor 

lucrări de investiții de consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor, de la km 

43+228-km 43+263 şi de la km 44+428-km 44+463, Județul Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a drumului județean 

„DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, ca urmare a 

realizării unor lucrări de investiții de consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor, de la km 

43+228- km 43+263 şi de la km 44+428- km 44+463, Județul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a 

drumului județean „DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna 

(DN74)”, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții de consolidare terasamente şi asigurarea 

stabilităţii versanţilor, de la km 43+228- km 43+263 şi de la km 44+428- km 44+463, Județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9492/23 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- nota contabilă – Cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții «Consolidare terasamante şi 

asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean „DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, de la km 43+228- km 43+263 şi de la km 44+428- km 44+463, 

Județul Alba»; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7742/26 aprilie 2017 privind lucrarea 

«Consolidare terasamante şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean „DJ705: limita Județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”» executată în cadrul conttractului de 

lucrări nr. 7335/26 aprilie 2016, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Wasphalt LTD 

Londra - Sucursala Cluj Napoca. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial 

instituțiilor publice, cu modificările și 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; 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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 valorii de inventar a drumului județean „DJ705: limita Județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, cuprins la poziția cu nr. crt. 68 în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la valoarea de 7018985,04 

lei la valoarea de 8978822,21 lei, ca urmare a recepționării obiectivului de investiții «Consolidare 

terasamante şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean „DJ705: limita Județul Hunedoara - 
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Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)” de la km 43+228- km 43+263 şi de la km 44+428- 

km 44+463, jud. Alba ». 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

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, Direcției 

gestionarea patrimoniului și Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 177 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la cuprinderea spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. 

Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate în 

orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public al Județului 

Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I 

al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul 

domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate; 

- raportul de specialitate nr. 9537/23 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luînd în considerare prevederile și conținutul: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/27 august 2015 privind declararea apartenenţei 

spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A la 

domeniul public al judeţului Alba şi constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru multifuncţional de sănătate; 

- Cărții funciare nr. 76437-C1-U4 - UAT Ocna Mureş - privind înscriere drept de proprietate 

în cotă 1/1, asupra Judeţului Alba. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificarile şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 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 introduce o nouă poziție în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba, respectiv poziţia cu nr. crt. 217, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției 

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

Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU     

 

 

 

 

Nr. 178 

Alba Iulia,  6 iunie 2017 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 178/6 iunie 2017   

 

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. Crt. 217 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

217 1.6.2. Imobilul Spitalul 

Orășenesc Ocna Mureș 

et. 1 - Centru 

multifuncţional de 

sănătate  

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, 

et. 1, ap. 4, județul Alba compus din: 

- Apartament cu altă destinaţie decît locuinţă, cu nr. topo. 2092/1/1/IV, 

compus din 29 de încăperi şi un balcon, înscris în CF nr. 76437-C1-U4, nr. 

cad. 76437-C1-U4, avînd suprafaţa utilă de 593 mp., suprafaţă totală de 600 

mp. şi terenul aferent de 188 mp., cote părţi comune 22/135, respectiv cote 

teren 27/135; 

      - Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba; 

      -  Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, casa 

scării, holuri, scara de acces, scări exterioare. 

2015 761.347,69 Domeniul public 

al judeţului Alba, 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. 133/2015 şi nr.   

/2017. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate care vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate care vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SC 

Gicu Trans SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie pentru 

serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate care vor fi utilizate de către operatorul 

de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9630 din 25 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere: 

- Cererea nr. 859/24 mai 2017 a operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL privind 

stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  9655/25 mai 2017; 

 - Documentaţia depusă de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL în vederea 

stabilirii tarifelor de călătorie  pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;  

       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. 217/2012 privind aprobarea Contractului-cadru de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean 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; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

       - art. 2 alin. 1, 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. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. m şi art. 43 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 61 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; 

- Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007; 

     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 stabilesc tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate care vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL, potrivit 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL va asigura afişarea la bordul 

autovehiculelor cu care se efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

a tarifelor de călătorie pe bază de bilete, pe zone kilometrice. 

  Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                                                 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 179 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 
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Anexa  la Hotărârea                                                                                                                                                    

Consiliului Județean Alba nr. 179 /6 iunie 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC Gicu Trans 

 

Tarife de călătorie   

 (inclusiv T.V.A. 19 %) 

 

Distanța  

(km) 

Valoare 

 bilet 

(lei) 

 

Distanță  

(km) 

 

Valoare  

abonament 

(lei) 

1-3 2,00 1-3 

 

70,00 

4-13 5,00 

 

4-13 150,00 

14-17 7,00 

 

14-17 170,00 

18-25 8,00 

 

18-25 190,00 

26-32 9,00 

 

26-32 200,00 

 

 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la 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, prin eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos 

– Cetea, pentru a fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la 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, prin eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - Galda 

de Jos - Cetea pentru a fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la 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, prin eliminarea  traseului cod 26: Alba 

Iulia - Galda de Jos - Cetea pentru a fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local; 

- raportul de specialitate  nr. 9631 din 25 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- Hotărârea Consiliului local al comunei Galda de Jos nr. 57/2012 privind scoaterea traseelor 

Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea şi Alba Iulia - Oiejdea din programul de transport judeţean şi 

introducerea acestora în transportul local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - 

Transport Local, începând cu data expirării licenţei de transport şi desfiinţarea traseului Alba Iulia - Teiuş 

- Cetea; 

- adresele nr. 300/27 noiembrie 2012 şi nr. 197/19 mai 2017 ale Asociaţiei Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local prin care se solicită eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - 

Galda de Jos - Cetea din programul de transport judeţean pentru a fi inclus în programul de transport 

public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, înregistrate 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15445/27 noiembrie 2012  şi nr. 9282/19 mai 2017; 

- adresa nr. 942/18 mai 2017 a Societăţii de Transport Public Local SA Alba Iulia prin care se 

comunică acordul privind eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea din programul de 

transport judeţean pentru a fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi cererea expresă de renunţare la licenţa 

aferentă acestui traseu; 

- adresa nr. 2185/11 mai 2017 a Primăriei comunei Galda de Jos prin care se solicită Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, iniţierea unor demersuri de scoatere a traseului 

cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea din programul de transport judeţean pentru a fi inclus în 

programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - 

Transport Local; 

       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; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
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       - art. 2 alin. 1, 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. 16 alin. 1 şi alin. 5, 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. e, art. 17 lit. h, art. 27ˆ1 şi art. 29ˆ1 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, prin eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea pentru a 

fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba 

Iulia - Transport Local. 

       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, Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, operatorului de transport rutier Societatea de 

Transport Public SA Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea 

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

 

          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 180 

Alba Iulia,  6 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de colaborare  între Județul Alba, prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, încheiat în baza Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de 

volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi 

fete) 

 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de colaborare  

între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, încheiat în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” 

(liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la 

Protocolul de colaborare  între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi 

şi fete; liceu băieţi şi fete); 

- raportul de specialitate nr. 9922/29 mai 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 97/16 martie 2017 privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și 

liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

- notificarea nr. 9538/23 mai 2017 a Consiliului Județean Alba adresată Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Alba privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, respectiv nr. 

1766/ 22 martie2017; 

- acceptul nr. 2381/25 mai 2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, privind modificarea 

Protocolului de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, respectiv nr. 1766/22 martie 2017; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri 

și sport; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare; 

 - Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032; 

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 un amendament la Protocolul de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, respectiv 

nr. 1766/ 22 martie2017, între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), 
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„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi 

şi fete; liceu băieţi şi fete), în sensul completării art. 5 alin. 1 din acest protocol - Obligaţiile părţilor – 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, acesta urmând să aibă următorul conținut 

„ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente festivității de 

premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramurile sportive volei şi baschet; 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente festivității de 

premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramura sportivă fotbal; 

o cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru ramurile sportive 

volei şi baschet. 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 

 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

festivității de premiere; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din cadrul 

proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul Cristian Dumitraş - consilier superior în 

cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ, nr. de 

tel. 0761 331.365, e-mail: cristian.dumitras@cjalba.ro”. 

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

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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, Inspectoratului Şcolar Alba, Direcției gestionarea 

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

Alba. 

 

              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 181 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de colaborare între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba,  

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, în vederea organizării 

activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de colaborare 

între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, încheiat în 

baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din 

cadrul proiectului „Educație sanitară”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la 

Protocolul de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a 

Județului Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară”; 

 - raportul de specialitate nr. 9924/29 mai 2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului și al 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 9453/23 mai 2017 a Consiliului Judeţean Alba adresată Filialei de Cruce Roşie a 

Judeţului Alba privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, respectiv nr. 

202/23 martie 2017; 

 - adresa nr. 402/25 mai 2017 a Filialei de Cruce Roşie a Judeţului Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9923/29 mai 2017 privind răspunsul favorabil la intenţia de 

modificare a Protocolului de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, respectiv nr. 202/23 martie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 96/16 martie 2017 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului 

„Educație sanitară”; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 11 lit. e și art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă un amendament la Protocolul de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, respectiv 

nr. 202/23 martie 201, între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Filiala de Cruce Roşie a 

Judeţului Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară”, în sensul modificării art. 5 din acest 

protocol – Responsabilitățile părților - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, acesta urmând să aibă 

următorul conținut: 

„Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare 

pentru premierea participanților şi a câştigătorilor concursului din cadrul proiectului; 

 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere.” 

http://www.cjalba.ro/
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Art. 2. Se aprobă modificarea art. 9 ultimul aliniat din Regulamentul de desfăşurare a 

activităţilor din cadrul proiectului „Educaţie sanitară” – anexă la Protocolul de colaborare - acesta 

urmând să aibă următorul conținut: 

„Echipajele participante vor primi din partea Consiliului Judeţean Alba premii constând în 

tricouri personalizate, șepci personalizate, brelocuri personalizate și tricouri. De asemenea, echipajele 

câștigătoare vor fi premiate şi cu medalii, diplome și cupe”. 

 Art. 3. 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. 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, Filialei de Cruce Roșie a Județului Alba, 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 182 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, încheiat în baza Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului 

„Educație antidrog” 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, încheiat în 

baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din 

cadrul proiectului „Educație antidrog”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act 

adițional la Protocolul de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția 

Națională Antidrog, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în 

vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog”; 

 - raportul de specialitate nr. 9931/29.05.2017 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului și al 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 9540/23 mai 2017 a Consiliului Judeţean Alba către Agenția Națională Antidrog 

privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4919/20 martie 2017, respectiv nr. 968315/3 aprilie 

2017; 

 - adresa nr. 971221/25 mai 2017 a Agenției Naționale Antidrog înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9682/25 mai 2017 privind răspunsul favorabil la intenţia de modificare a 

Protocolului de colaborare nr. 4919/20 martie 2017, respectiv nr. 968315/3 aprilie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 93/16 martie 2017 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

și Agenţia Naţională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație 

antidrog”; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare nr. 4919/20 

martie 2017, respectiv nr. 968315/3 aprilie 2017, încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație 

antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. 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, Agenției Naționale Antidrog, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

Nr. 183 

Alba Iulia, 6 iunie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 183 din 6 iunie 2017 

                         R  O  M  Â  N  I  A    CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                   

 

        

 

 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               
Nr. ___________din ______________            Nr. _____________din __________ 

                      

Act adiţional nr. 1 

La Protocolul de colaborare 

-  Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 93/16 martie 2017 - 

 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat la Strategia naţională 

antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 128/28 iulie 2016 

privind adoptarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Judeţean Alba și ale art. 91 alin. 1 lit. e, 

coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

între 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 

37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de director - chestor de poliţie Sorin Oprea  

şi 

2. CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba 

Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte  

I. Părţile, de comun acord, convin asupra modificării şi completării Protocolului de colaborare, 

după cum urmează:  

 Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 

 Se completează astfel: alin. c.) „de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor 

propuse de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul 

”Educaţie antidrog” și de a asigura finanţarea materialelor promoționale ce vor fi utilizate în 

campaniile de prevenire din cadrul activităţii “Necenzurat” (pixuri personalizate, tipărire Caietul 

elevului şi Caietul profesorului) precum şi a materialelor pentru premiere, conform Regulamentului – 

Anexă a Protocolului, din cadrul activităţii Concursul Naţional “Mesajul meu Antidrog” – Etapa 

judeţeană, în sumă totală maximă de 10000 lei”. 

II. Celelalte clauze  ale Protocolului de colaborare rămân în continuare neschimbate 

 

Prezentul Act adiţional a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte.          

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                    

        Director,                                Preşedinte, 

Chestor de poliție  Sorin OPREA                           Ion DUMITREL 

 

                                                     Director executiv, 

                                                        Ioan Bodea 

            

            Avizat pentru legalitate                                                                    Director executiv,  

            Compartimentul juridic                        Marian Florin Aitai 

 

                         Vizat CFP 

 

                                                                                                                              Avizat  

                                                                                                                     Consilier juridic   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș  

 

 

           Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind colaborarea 

dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația 

Bazinală de Apă Mureș; 

- raportul de specialitate nr. 10164/6 iunie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile adresei nr. 12048/26 mai 2017 a Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Centru, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9802/26 mai 2017, prin care 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ne comunică Memorandumul privind adoptarea acordului 

de parteneriat între unități administrativ-teritoriale și instituții publice. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

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. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș în vederea asigurării cu 

operativitate a cadrului necesar implementării 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)” 

depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, conform anexei - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

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

patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. 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. 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 184 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 184 din 6 iunie 2017 

 

 

Acord de parteneriat privind colaborarea dintre 

Administrația Bazinală de Apă Mureș și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

 

 

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, 

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cod de 

identificare fiscal (CIF) 4562583, cu sediul în Alba Iulia, str. IIC Brătianu, nr. 1, telefon 0258.813380, fax 

0258.812580, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – în calitate de președinte al Consiliului Județean 

Alba, 

și 

Administrația Bazinală de Apă Mureș, cod de identificare fiscal (CIF) RO 23719936, cu sediul în 

Tîrgu Mureș, str. Koteles Samuel, nr. 33, telefon 0265.260.289, fax 0265.264.290, reprezentat prin 

Cristian Constantin STOIAN în calitate de director, au convenit încheierea prezentului Acord de 

cooperare. 

Cadru general 

 Prin intermediul Axei Prioritare 6 a POR denumită „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională” se finanțează modernizarea drumurilor județene, având ca obiectiv specific 

creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TENT 

(Rețeaua Trans Europeană de Transport). 

 Conectarea la Rețeaua Trans Europeană de Transport a drumurilor județene modernizate prin 

POR presupune lucrări de modernizare inclusiv a podurilor/podețelor peste ape curgătoare, aflate în 

corpul drumurilor județene, respectiv lucrări în albia rîurilor pentru protecția și modernizarea podurilor. 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 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 sau producție trebuie respectat caracterul 

durabil al investiției timp de 5 ani de la data plății finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra 

elementelor de infrastructură. 

Art. 1. Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți în vederea 

asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării 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) ” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, denumit în continuare POR. 

(2) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în vigoare, 

îndeplinirea în comun a obiectivelor 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) ” eligibil în 

cadrul POR. 

Art. 2. Obligațiile Consiliului Județean Alba 

(1) În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Alba, prin 

direcțiile de specialitate, are obligația depunerii și implementării 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) ” în conformitate cu Ghidul solicitantului, asumându-și prin cererea de finanțare întreaga 

responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în aceasta. 

(2) Consiliul Județean Alba va informa de îndată Administrația Bazinală de Apă Mureș cu privire 

la orice act sau fapt care fac imposibilă implementarea proiectului menționat la alin. 1. 

Art. 3. Obligațiile Administrației Bazinale de Apă Mureș 

(1) În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Administrația Bazinală de Apă 

Mureș va analiza în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile de la primirea acesteia, cererea de 

parteneriat a Consiliului Județean Alba. 

(2) După emiterea acordului său, Administrația Bazinală de Apă Mureș va informa în termen de 5 
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zile lucrătoare Consiliul Județean Alba beneficiar POR asupra semnării acordului de parteneriat. 

(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 (km 3+500), 

Scurgere (km 10+420), Geogel (km 39+750), Valea Runcului (km 44+080), Valea Barnii (km 49+660), 

Geoagiu (km 56+430), Scurgere (km 61+430), Valea Breaza (km 61+970), Valea Buciumanilor (km 

66+480), Valea Albă (Buciumanilor km 67+670), Valea Șesii (km 68+950), Valea Buciumanilor (km 

71+830), Valea Buciumanilor (km 74+270), Valea Abruzel (km 74+900), Abrud (km 76+890), traversate 

de drumul 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), care face obiectul proiectului depus în cadrul cererii de finanțare 

nr. 108707. 

Art. 4. Termene 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 10 ani și intră în vigoare la data semnării de către 

ambele părți. 

(2) Obligațiile prevăzute la art. 2 și art. 3 ale prezentului acord se vor realiza până la data de 

…………... 

Art. 5. Comunicare 

(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a 

obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislației în vigoare și cu aplicarea principiului 

nevoii de a cunoaște. 

(2) Comunicarea datelor menționate la alin. 1 se poate face prin toate mijloacele recunoscute  și 

acceptate de părți. 

Art. 6. Dispoziții finale 

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, părțile vor 

notifica una celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor acestuia. 

(2) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin act 

adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(3) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, transmite 

celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 

 Prezentul acord s-a semnat azi …………………….., în două exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

JUDEȚUL ALBA   ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ MUREȘ 

    CONSILIUL JUDEŢEAN 

              PREŞEDINTE 

 

 

 

  



 

37 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia; 

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

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 10368 din 7 iunie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1482/19 mai 2017 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9297/19 mai 2017. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

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. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 26 alin. 3 coroborat cu art. 4 din anexa nr. 1, cap. I, litera L din Legea nr. 284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 41 alin. 2 din Regulamentul-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, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 

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

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 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 Managerul Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia 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, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relații publice, Biroului 

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

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

  

     

 

Nr. 185 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 185/29 iunie 2017 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

 

Nr.crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1 Director general adjunct I S 1 

2 Director general adjunct I S 1 

3 Contabil şef I S 1 

SECTIA ARHEOLOGIE – CERCETARE 

4 Șef secție I S 1 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog IA S 7 

14 Desenator IA M 1 

15 Fotograf IA M 1 

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
*
 

16-18 Arheolog I S 3
* 

19-20 Arheolog II S 2
*
 

SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ ȘI DOCUMENTARE 

21 Șef secție I S 1 

22-27 Muzeograf IA S 6 

28-29 Conservator debutant S 2 

30-31 Bibliotecar IA S 2 

32 Arhivist IA S 1 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

33 Şef secţie I S 1 

34-39 Restaurator IA S 6 

40 Restaurator debutant S 1 

41-42 Restaurator I M 2 

43-44 Conservator IA S 2 

45 Conservator I SSD 1 

46 Chimist  S 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

47 Şef secţie I S 1 

48 Traducător I S 1 

49 Sociolog principal S 1 

50 Informatician I SSD 1 

51 Analist (programator) ajutor I M 1 

52 Referent I M 1 

53 Muzeograf I S 1 

54 Arheolog IA S 1 

SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU 

55-63 Supraveghetor muzeu ŞG/M 9 

FINANCIAR - CONTABILITATE 

64 Economist II S 1 

65 Casier II M 1 

66 Funcţionar I M 1 

67 Inspector de specialitate II S 1 

68 Referent IA M 1 

69 Economist debutant S 1 

ADMINISTRATIV, SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII, P.S.I. 

70 Administrator I M 1 

71 Şofer I M 1 
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72 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

73 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 

74 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 

75 Curier  ŞG 1 

PAZĂ 

76-80 Paznic  G/M 5 

JURIDIC,  RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

81 Consilier juridic IA S 0,5 

82 Inspector de specialitate II S 1 

AUDIT PUBLIC INTERN 

83 Auditor IA S 1 

 TOTAL  82,5 

* Posturile din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă vor fi ocupate pe 

perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor). 

 

 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

teren intravilan - monument istoric situat în  

municipiul Alba Iulia, între str. Negrileasa şi str. Bayonne, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren 

intravilan - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Negrileasa şi str. Bayonne, judeţul Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului teren intravilan - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Negrileasa şi str. 

Bayonne, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10629/12 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 620/8 iunie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10494/8 iunie 2017; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra imobilului 

teren intravilan, în suprafaţă de 4105 mp, din suprafaţa totală scrisă în cartea funciară de 10707 mp, situat 

în municipiul Alba Iulia, între str. Negrileasa şi str. Bayonne, judeţul Alba, înscris în CF nr. 104918 Alba 

Iulia sub nr. cad. 104918, proprietar Nemeş Alexandru Dan şi Nemeş Miloslava Beanca, înscris în Lista 

Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic Aşezarea neolitică din Alba Iulia 

„Lumea Nouăˮ, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00005, conform documentaţiei transmise de către Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției 

juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 186 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea eliberării licențelor de traseu de către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare 

Alba Iulia - Transport Local, operatorului de transport rutier Societatea de Transport Public SA 

Alba Iulia, pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

pe traseele Alba Iulia - Sîntimbru - Mihalţ şi Alba Iulia - Sîntimbru - Obreja din programul de 

transport public local al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind avizarea eliberării licențelor de traseu de către Asociația 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, operatorului de transport rutier Societatea de 

Transport Public SA Alba Iulia, pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate pe traseele Alba Iulia - Sîntimbru - Mihalţ şi Alba Iulia - Sîntimbru - Obreja din programul 

de transport public local al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind avizarea eliberării licențelor de traseu de 

către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, operatorului de transport 

rutier Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, pentru efectuarea serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate pe traseele Alba Iulia - Sîntimbru - Mihalţ şi Alba Iulia - Sîntimbru - 

Obreja din programul de transport public local al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-

Transport Local; 

- raportul de specialitate nr. 10783 din 13 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- adresele nr. 207/31 mai 2017 şi nr. 231/9 iunie 2017 ale Asociației Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia -Transport Local prin care se solicită acordarea avizului în vederea eliberării 

licenţelor de traseu operatorului de transport rutier Societatea de Transport Public SA Alba Iulia în 

vederea efectuării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele Alba 

Iulia - Sîntimbru - Mihalţ şi Alba Iulia - Sîntimbru - Obreja din programul de transport public local al 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, înregistrate la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10104/31 mai 2017 şi nr. 10606/12 iunie 2017, precum şi documentația 

anexată; 

       Ținând cont de prevederile art. 5 lit. o din Regulamentul serviciului de  transport public 

județean de persoane prin curse regulate, în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

       Având în vedere prevederile: 

       - art. 6 alin. 1, 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. 16 alin. 1 şi alin. 5 şi art. 17 alin. 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare;       

    - art. 11 alin. 1
1
 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. Avizează eliberarea licențelor de traseu, de către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare 

Alba Iulia-Transport Local, operatorului de transport rutier Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, 

pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele linia 

504: Alba Iulia - Sîntimbru - Mihalţ şi linia 506: Alba Iulia - Sîntimbru - Obreja din programul de 

transport public local al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local. 

 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. 
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       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, Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba 

Iulia - Transport Local, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru 

transmiterea unui imobil, din domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din administrarea 

Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare si reabilitare pentru 

persoanele cu handicap psihic 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din administrarea 

Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare şi reabilitare pentru 

persoanele cu handicap psihic; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 

local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Oraşului Ocna 

Mureş și din administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului Alba 

și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare şi 

reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic; 

- raportul de specialitate nr. 10888/14 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 6549/13 iunie 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cunr. 10753/13 iunie 2017. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificărie şi completările ulterioare. 

- art. 8 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificărie 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 încuviințează cererea adresată Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru 

transmiterea bunului imobil situat administrativ în Oraşul Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul, nr. 55,  

înscris în CF 71699 Ocna Mureș, compus din teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp măsuraţi) 

şi din clădire în suprafaţă construită de 1151 mp, din domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din 

administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare şi reabilitare 

pentru persoanele cu handicap psihic.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

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

hotărâri. 

Art. 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, Consiliului local al orașului Ocna Mureş, 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, 

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

Consiliului Județean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

Nr. 188 

Alba Iulia, 29 iunie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba ; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul 

proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  

S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11098/16 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 226/13 iunie 2017 a Asociației APA Alba înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 10893/14 iunie 2017. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1969-12770/2008. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare);  

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a bunurilor 

achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și 

Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor menţionate la 

art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 

ALBA”, S.C.  APA–CTTA S.A Alba,  Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea 

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

Alba. 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

        

 

 

 

 

Nr. 189 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 189/29 iunie 2017 

 

 

 

 

Lista 

cu bunurile achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Motocositoare cu accesorii buc. 1 8.200,00 8.200,00 

2. Autodesk AutoCad Map 3D 2018 buc. 2 15.780,00 31.560,00 

TOTAL: 39.760,00 

 

 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

46 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi  

a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11087/16 iunie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. c și art. 113 alin. 1 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. 26 alin. 3 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 din Regulamentul-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 aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 6 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 107/16 

martie 2017, acesta urmând să aibă următorul cuprins: 

„(2) Se aprobă un număr de 166 posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba pe anul 2017.” 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean 

Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliul 

Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 3 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 80/16 martie 2017 își încetează aplicabilitatea 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 6. 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. 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, Direcției Juridică si relații publice, Biroului 

resurse umane și direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Ion  DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
Nr. 190  

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 190/29 iunie 2017 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa 
Gradul 

profesional 
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 I superior 1 

11 Consilier I principal 1 

12 Inspector I asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

13 Şef birou      1 

14-17 Consilier I superior 4 

18 Inspector I superior 1 

19 Consilier I principal 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

20 Șef birou      1 

21-25 Auditor I superior 5 

ATOP, DOCUMENTE CLASIFICATE, MONITORIZARE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

26 Consilier I superior 1 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

27 Consilier I superior 1 

28 Inspector de specialitate gr. IA     1 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

29-30 Consilier I superior 2 

31 Inspector I asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

32-33 Consilier I superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

34 Consilier juridic I superior 1 

35 Consilier I superior 1 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

36 Şef serviciu  gr. II     1 

37 Inspector de specialitate gr. I A     1 

38 Inspector de specialitate gr. II      1 

39 Referent treapta 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 
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57-64 Consilier juridic I superior 8 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

65-71 Consilier I 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 I superior 2 

77 Inspector I superior 1 

78 Inspector de specialitate gr. I     1 

Dezvoltare rurală 

79-80 Consilier I superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

81 Consilier I superior 1 

82 Inspector de specialitate gr. IA I  1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

83 Şef serviciu      1 

Accesare proiecte 

84-86 Consilier I superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

87 Consilier I superior 1 

88-89 Inspector de specialitate gr. IA     2 

90 Inspector de specialitate gr. I     1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

91 Şef serviciu      1 

Buget 

92-94 Consilier I superior 3 

Umărire, încasare venituri şi execuare silită 

95-96 Consilier I superior 2 

97 Consilier I principal 1 

98 Consilier juridic I asistent 1 

Contabilitate-financiar 

99-104 Consilier I superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR  

105 Şef serviciu      1 

106 Consilier juridic I superior 1 

107-109 Consilier I superior 3 

110-111 Inspector de specialitate gr. IA     2 

112 Inspector de specialitate gr. 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 I superior 5 

Siguranța circulației 

120-121 Consilier I superior 2 

122-123 Referent treapta IA     2 

Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

124-127 Consilier I superior 4 

Informatică 
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128-130 Consilier I superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

131 Şef serviciu     1 

132-134 Consilier I superior 3 

135 Consilier (Câmpeni) I superior 1 

136 Inspector I superior 1 

137 Inspector de specialitate gr. IA     1 

138 Referent treapta IA     1 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

139 Șef serviciu     1 

140-145 Consilier I superior 6 

146 Inspector I superior 1 

147 Inspector de specialitate gr. IA     1 

148 Inspector de specialitate gr. I   1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

149 Arhitect şef      1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

150-152 Consilier I superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

153-155 Consilier I superior 3 

156 Inspector de specialitate gradul II     1 

Arii protejate 

157 Consilier I debutant 1 

158-159 Inspector de specialitate gr. II      2 

160 Referent treapta II (sit Frumoasa)     0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

161 Șef birou      1 

162-164 Consilier I superior 3 

165 Inspector I superior 1 

166 Consilier I 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 

   

 

        PREŞEDINTE, 

       Ion Dumitrel   

                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile Bumbu 

 

  



 

51 

Anexa nr. 3 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 190/29 iunie 2017 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  

ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI  DE SPECIALITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

CAPITOLUL I  Dispoziții generale 

 

         Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean 

îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al acestuia, sens în care 

aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate. 

         Art. 2. (1) Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă care asigură realizarea 

atribuțiilor consiliului județean stabilite prin legi și alte acte normative, precum și a celor cuprinse în 

hotărârile Consiliului Județean Alba și respectiv în dispozițiile președintelui. 

                    (2) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate cuprinde structuri funcționale – direcții, 

servicii, birouri și compartimente. 

                    (3) Structurile funcționale sunt organizate în funcție de specificul atribuțiilor și nu au 

capacitate decizională, având competențe în ceea ce privește fundamentarea, prin studii, rapoarte, referate, 

alte documentații (în funcție de domeniul de activitate), procesul decizional al Consiliului Județean Alba, 

al președintelui acestuia, inclusiv sub aspectul participării la elaborarea proiectelor actelor administrative 

normative sau individuale, potrivit regulilor procedurale stabilite. 

         Art. 3. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba este subordonat președintelui, care îl 

conduce și răspunde de buna funcționare a acestuia. 

                        (2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, de către 

președintele Consiliului Județean Alba, prin dispoziție, vicepreședinților, secretarului județului sau altor 

persoane, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

         Art. 4. (1) Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă, în condițiile legii, prin 

hotărâre a Consiliului Județean Alba, la propunerea președintelui acestuia. 

                      (2) Prin organigramă se stabilește sistemul relațional și ierarhic, de conducere, coordonare și 

control dintre structurile componente ale aparatului de specialitate și dintre acestea și conducerea 

executivă a Consiliului Județean Alba. 

         Art. 5. (1) Președintele, vicepreședinții și secretarul județului asigură conducerea, coordonarea și 

controlul activității structurilor aparatului de specialitate, potrivit reprezentării grafice din organigramă și 

a actelor normative în vigoare. 

                        (2) Colaborarea și legătura între compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba se asigură de conducătorii acestora, iar cele ce privesc relațiile cu Guvernul României, 

ministere, celelalte autorități sau instituții ale administrației publice centrale, prefectul și instituția 

prefectului, consilii județene, consilii locale se realizează numai prin președinte, vicepreședinți sau 

secretarul județului. 

                        (3) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba pot acorda, fără plată, asistență tehnică, juridică sau de orice altă natură 

consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora. 

 Art. 6. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cuprinde două categorii de 

personal, după cum urmează: 

   ► funcţionari publici cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 

7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   ► personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, care nu are 

calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită 

a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

(2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică atât funcționarilor publici cât și 

personalului contractual. 

   Art. 7.  (1) Coordonarea direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor se realizează de 

către directorii executivi, arhitectul șef, șefii de servicii și birouri, care organizează, controlează și 
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răspund de  activitatea funcţionarilor publici și a personalului contractual aflați în subordinea lor, conform 

organigramei și statului de funcții. 

                      (2) Directorii executivi, arhitectul șef, șefii de servicii și birouri colaborează între ei, 

precum şi cu instituţiile subordonate și agenții economici de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, cu 

autorităţile administraţiei publice locale din judeţ şi cu şefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi 

celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate la nivelul judeţului, în 

scopul de a asigura îndeplinirea competenţelor consiliului judeţean, în condiţii de legalitate, oportunitate 

şi eficienţă. 

 

CAPITOLUL II  Structuri funcționale subordonate  

direct Președintelui Consiliului Județean Alba 

 

1. Administrator public 

 

Art. 8 (1) Administratorul public este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean.  

(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate Arhitectului șef. 

(3) Administratorul public efectuează următoarele activităţi: 

a.) Organizează, coordonează și gestionează activitatea Serviciului pentru implementarea 

programului Alba – România100 și a Direcției amenajarea teritoriului și urbanism; 

b.) Coordonează următoarele instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean 

Alba: 

o Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

o Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

o Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

c.) Coordonează activitatea de evaluare a managementului instituțiilor de cultură pe care le 

coordonează; 

d.) Asigură administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a județului, 

aflate în gestiunea serviciilor coordonate, în scopul satisfacerii cerințelor cetățenilor; 

Organizează și coordonează elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare pentru serviciile pe care 

le coordonează; 

e.) Elaborează planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a 

județului pentru serviciile pe care le coordonează; 

f.) Urmărește implementarea politicilor comunitare la nivel județean și regional și transpunerea 

acestora în strategia de dezvoltare județeană 

g.) Asigură monitorizarea și evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe; 

h.) Participă în calitate de invitat la ședințele de consiliu județean, îți exprimă punctul de vedere 

cu privire la problemele legate de serviciile pe care le coordonează, iar opiniile sale vor fi consemnate în 

procesul verbal de ședință; 

i.) Coordonează activitatea de implementare a proiectelor Consiliului Județean Alba cu finanțare 

din fonduri nerambursabile în domeniul serviciilor pe care le coordonează; 

j.) Coordonează activitățile de scriere și contractare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în 

domeniul serviciilor pe care le coordonează; 

b.) Participă la implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile, în domeniul 

serviciilor pe care le coordonează, în calitate de membru în echipele de proiect; 

k.) Reprezintă Consiliul Județean Alba și pe Președintele Consiliul Județean Alba, prin delegare din 

partea acestuia în raport cu alte instituții, organizații și O.N.G.-uri locale, regionale, naționale și 

internaționale; 

l.) Evaluează, revizuiește și propune recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente; 

m.) Asigură promovarea și creșterea vizibilității Județului Alba; 

n.) Asigură promovarea relațiilor de colaborare cu partenerii locali, regionali și internaționali; 

o.) Îndeplinește alte atribuții relevante postului, încredințate de Președintele Consiliului Județean 

Alba. 

 

2. Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Alba 

 

Art. 9.   Cabinetul Președintelui este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și 

efectuează următoarele activități: 

a.) contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice 

consiliului județean; 

b.) contribuie la elaborarea strategiilor, studiilor, programelor, analizelor și statisticilor; 
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c.) urmărește aplicarea politicilor și strategiilor Consiliului Județean Alba în relațiile cu consiliile 

locale și primăriile din județ, precum și în relația cu alte organe și organizații locale în domenii specifice 

administrației publice locale; 

d.) ține legătura cu ministerele și alte organisme ale administrației publice centrale cât și alte 

organisme guvernamentale și neguvernamentale cu care colaborează Consiliul Județean Alba; 

e.) participă și asistă la ședințele Consiliului Județean Alba; 

f.) participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

g.) conduce colective de analiză și asigură coordonarea realizării unor programe, rapoarte, analize 

și informări dispuse de Președintele Consiliului Județean Alba; 

h.) inițiază și realizează studii și sondaje care au ca obiect activitatea consiliului județean, a 

primăriilor, consiliilor locale, primarilor și consilierilor locali și județeni, pe baza cărora să se poată 

întocmi studii necesare în diferite sectoare de activitate economice și sociale; 

i.) participă la întâlnirile Președintelui Consiliului Județean Alba cu delegațiile străine și delegațiile 

organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale; 

j.) asigură asistența de specialitate pentru desfășurarea în bune condiții a întâlnirilor Președintelui 

Consiliului Județean Alba cu delegații și invitați din țară și străinătate; 

k.) urmărește desfășurarea acțiunilor stipulate în protocoalele Consiliului Județean Alba cu județele 

sau organizațiile din alte țări și prezintă informări Președintelui Consiliului Județean Alba; 

l.) la cererea președintelui consiliului județean, îl reprezintă pe acesta la diferite acțiuni și 

manifestări; 

m.) realizează la cererea președintelui consiliului județean, rapoarte, note, informări la probleme de 

interes județean; 

n.) colaborează curent cu reprezentanții administrațiilor publice locale și a serviciilor deconcentrate 

implicate în asistența socială pentru stabilirea nevoilor de servicii sociale la nivel județean; 

o.) pregătește și prezintă planuri de acțiune în domeniul asistenței sociale; 

p.) colaborează și sprijină structurile cu atribuții specifice în domeniile tineretului și sportului în 

vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniul specific acestora; 

q.) inițiază și participă la organizarea de activități sportive și evenimente în vederea promovării 

programelor de sport la nivelul județului Alba; 

r.) fundamentează și elaborează studii, cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului 

și sportului în colaborare cu persoane fizice autorizate în domeniile respective; 

s.) stabilește și menține comunicarea cu reprezentanții mass-media locală și centrală; 

ș.) furnizează mass-mediei orice informație de interes public care privește activitatea Consiliului 

Județean Alba în condițiile prevăzute de lege; 

t.) informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public 

organizate de Consiliul Județean Alba; 

ț.) asigură periodic, când activitatea Consiliului Județean Alba prezintă un interes public imediat, 

difuzarea de comunicate, informări de presă, etc.; 

u.) difuzează ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale Consiliului Județean 

Alba; 

v.) organizează conferințe de presă; 

w.) aduce la cunoștința Președintelui Consiliului Județean informațiile privind activitatea Adunării 

Regiunilor Europene; 

x.) cooperează cu personalul Secretariatului General al Adunării Regiunilor Europene și cu 

regiunile membre ale Adunării Regiunilor Europene; 

y.) participă la acțiunile și evenimentele organizate de Adunarea Regiunilor Europene; 

z.) gestionează relația cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și aduce la 

cunoștința Președintelui Consiliului Județean informațiile privind activitatea acestui organism; 

aa.) întocmește raportul de activitate anual al Președintelui Consiliului Județean Alba, precum și 

alte rapoarte, note și informări despre activitatea acestuia; 

bb.) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Președintele Consiliului Județean Alba. 

 

3. Compartimentul Relații internaționale și comunicare 

  

Art. 10. Compartimentul Relaţii internaţionale şi comunicare este subordonat direct preşedintelui 

consiliului judeţean și efectuează următoarele activități: 

 a.) contribuie la promovarea intereselor Judeţului Alba în ţară şi străinătate; 

 b.) organizează activităţile specifice acţiunilor de cooperare, de asociere cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau străinătate; 
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 c.) formulează propuneri şi desfăşoară lucrări pregătitoare în vederea încheierii unor acorduri de 

cooperare sau colaborare cu regiuni din străinătate,  inclusiv de aderare la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legii; 

 d.) elaborează calendarul evenimentelor internaţionale pentru Consiliul Judeţean Alba, 

cuprinzând acţiuni proprii şi în parteneriat şi asigură desfăşurarea acţiunilor din calendar; 

 e.) realizează şi prezintă rapoarte, monitorizări şi informări referitoare la evoluţia acţiunilor de 

cooperare, de asociere, precum şi informări referitoare la îndeplinirea obiectivelor acordurilor de 

colaborare; 

 f.) administrează Biroul Adunării Regiunilor Europene (ARE) de la Alba Iulia, asigurând 

cooperarea cu Secretariatul General al ARE, cu membrii români ai acestei structuri şi desfăşurarea unor 

acţiuni şi evenimente organizate de către ARE; 

 g.) iniţiază̆ campanii de comunicare având ca tematică activitatea specifică a Consiliului Județean 

Alba; 

 h.) asigură desfăşurarea campaniilor publice de promovare şi comunicare, folosind mediul on-

line, site-ul instituției şi rețelele de socializare; 

 i.) monitorizează site-ul instituției, forumurile de discuții și rețelele de socializare ce au legătură 

cu instituția; 

 j.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 l.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 m.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 n.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 o.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 p.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 q.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 s.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

4. Biroul Resurse umane 

 

Art. 11. (1) Biroul resurse umane este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și este 

condus de un şef birou. 

            (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul biroului. 

             (3) Biroul resurse umane efectuează următoarele activităţi: 

 a.) elaborează proiectul de hotărâre şi întocmeşte raportul de specialitate pentru aprobarea statului 

de funcţii, organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba, precum şi pentru aprobarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 

specialitate şi unităţile din subordine; 

 b.) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi personal 

contractual din aparatul de specialitate precum și de manageri și directori ai instituțiilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Alba; 
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 c.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea numirii în funcţii publice, încadrarea 

personalului contractual, încetarea și suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractelor individuale de 

muncă pentru funcţionarii publici respectiv personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate, 

precum şi pentru managerii și directorii institutiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba; 

 d.) urmăreşte şi coordonează realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi pentru personalul de conducere de la 

instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba și întocmește planul anual de 

perfecționare; 

 e.) urmărește și coordonează activitatea de întocmire a fişei postului pentru personalul din 

aparatul de specialitate și pentru directorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba; 

 f.) urmărește și coordonează programarea și efectuarea concediilor de odihnă; 

 g.) întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea în clasă şi în gradul profesional imediat 

superior a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad sau treaptă a persoanelor cu contract 

individual de muncă; 

 h.) gestionează activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, de protecţie a sănătăţii şi 

securității angajaților și de eliminare a factorilor de risc şi accidentare; 

 i.) gestionează informațiile referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii 

publici și personalul contractual şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru 

funcţionarii publici şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru 

personalul contractual; 

 j.) întocmeşte și actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

 k.) întocmeşte dosarul profesional pentru funcţionarii publici şi dosarul personal pentru 

personalul contractual şi demnitari, actualizează şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă, 

asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi eliberează la solicitarea acestora documente care 

să ateste activitatea desfăşurată de aceștia; 

 l.) întocmeşte rapoarte statistice şi monitorizări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind 

numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu personalul; 

 m.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii drepturilor salariale, conform 

legislaţiei în vigoare şi emiterea actelor administrative în acest sens; 

 n.) întocmeşte statele de plată, statele de personal şi declarația privind obligațiile de plată a 

contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru: aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean, consilierii judeţeni, membrii din Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Alba, managerii instituțiilor publice de cultură, alte comisii care îşi desfăşoară activitatea şi sunt 

remunerate din bugetul Consiliului Judeţean Alba; 

 o.) eliberează adeverinţe şi soluţionează cereri şi petiţii, la solicitarea celor interesaţi; 

 p.) stabileşte necesarul de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru aparatul de 

specialitate şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe capitole şi subcapitole; 

 q.) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean; 

 r.) primeşte, înregistrează, evidenţiază în registre speciale declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese ale personalului cu funcţii de conducere şi ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, în care scop exercită atribuţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate; 

 s.) gestionează lucrările aferente programului de lucru și prezență la serviciu; 

 ș.) participă în comisiile de concurs sau soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor vacante de conducere sau execuţie în care sunt desemnaţi; 

t.) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la respectarea normelor de conduită; 

ț.) monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită al funcționarilor publici, conform 

reglementărilor cuprinse în Legea nr. 7/2004, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

u.) întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii 

publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 v.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 w.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 
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 x.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al biroului  potrivit legislaţiei în vigoare  şi 

participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 y.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 z.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

  aa.) întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui  Consiliului Judeţean Alba, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de manager, persoană fízică sau juridică, din unităţile 

sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

  bb.) asigură realizarea procedurilor de numire și revocare din funcție  a managerilor,  managerilor 

interimari și întocmește documentația privind emiterea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

de numire a conducerii interimare pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetele directoare 

ale spitalelor; 

  cc.) supune avizării preşedintelui consiliului judeţean, scoaterea la concurs, la secţiile, 

laboratoarele şi serviciile medicale clinice, a postului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, şef laborator 

sau şef serviciu medical, de cadru didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ medical 

superior, cu avizul managerului; 

  dd.) întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba privind condițiile de participare la concurs pentru 

ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele 

și serviciile medicale clinice, în care nu există cadrul didactic cu grad de predare, precum și pentru secțiile 

laboratoarele și serviciile medicale neclinice, ținând cont de propunerile managerilor unităților sanitare 

publice aflate în subordinea Consiliului Județean Alba; 

  ee.) întocmește și înaintează Președintelui Consiliului Județean Alba referatele privind necesitatea 

şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează dispoziţiile privind propunerea de prelungire a 

contractelor de management, la încetarea mandatului, perioadă în care se organizează concursul de 

ocupare a postului de manager; 

  ff.) întocmește și înaintează Președintelui Consiliului Județean Alba referatele privind necesitatea 

şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează dispoziţiile, după aprobarea acestei propuneri de către 

Consiliul de Administrație cu privire la propunerea unităților sanitare privind modificarea structurii 

organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare 

cu paturi, subordonate Consiliului Județean Alba; 

 gg.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 hh.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 ii.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 jj.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 kk.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

5. Biroul audit public intern 
 

Art. 12. (1) Biroul audit public intern este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și 

este condus de un şef birou. 

             (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul biroului. 

              (3) Scopul Biroul Audit Public Intern constă în examinarea obiectivă a ansamblului   

activităţilor Consiliului Judeţean Alba, în vederea furnizării unei evaluări independente a managementului 

riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia. 

 (4) Obiectivele Biroul Audit Public Intern: 

- asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern managerial al 

entităţii publice; 
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- sprijină îndeplinirea obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică, 

prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe 

gestiunea riscului, a controlului şi a administrării. 

(5) Biroul Audit Public Intern are următoarele atribuţii: 

 a.) Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice 

Consiliului Judeţean Alba, cu avizul structurii teritoriale U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din 

cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov);  

b.) Avizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern, norme 

elaborate, numai cu acordul organului ierarhic superior, de către auditorii interni din cadrul 

compartimentelor de audit public intern constituite la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în 

coordonarea/sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba. Avizul se comunică entităţii publice în cauză; 

c.) Elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 

ani, şi, pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern şi-l înaintează spre aprobare 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

 d.) Efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management 

financiar şi control ale entitãţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate. 

 Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul 

Consiliului Judeţean Alba, cât şi în entităţile aflate în subordine/în coordonare/sub 

autoritate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la 

administrarea patrimoniului public; 

 Biroul Audit Public Intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, 

următoarele: 

  a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea 

publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către 

beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

  b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare; 

  c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau 

închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

  d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

  e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a 

titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

  f) alocarea creditelor bugetare; 

  g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

  h) sistemul de luare a deciziilor; 

  i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 

                    j) sistemele informatice.  

 Misiunile dispuse de structura teritorială U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din 

cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov) se 

cuprind în planul anual de audit public intern al Biroului Audit Public Intern al Consiliul 

Judeţean Alba, se realizează în bune condiţii şi se raportează în termenele fixate. 

Modalitatea de planificare, derulare, realizare şi raportare respectă în totalitate procedura 

stabilită de U.C.A.A.P.I. ; 

e.) Informează structura teritorială U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din cadrul 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov), despre recomandările 

neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

f.) Transmite la structura teritorială U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din cadrul 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brașov (D.G.R.F.P. Brașov), la solicitarea acesteia, 

rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit; 

g.) Elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern şi-l înaintează Preşedintelui 

Consiliului Judeţean, spre avizare; 

h.) Transmite Raportul anual al activităţii de audit public intern, avizat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba,  către:  

a) Structura teritorială U.C.A.A.P.I.-Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brașov 

b) Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului Alba; 

i.) Raportează imediat Preşedintelului Consiliului Judeţean Alba şi structurii de control intern 

abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern; 
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j.) Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul 

identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a 

aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea 

acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.). 

k.) Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în 

cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate. Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a 

auditorului intern se realizează prin misiuni de evaluare a activităţii de audit public intern planificate sau 

ad-hoc; 

l.) Implementează măsurile corective iniţiate de U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public Intern din 

cadrul D.G.R.F.P. Brașov,  în cooperare cu Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, urmare a verificării 

respectării normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita etică; 

m.) Urmăreşte şi raportează structurii teritoriale U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din 

cadrul D.G.R.F.P. Brașov, asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor şi informează 

preşedintele Consiliului Judeţean Alba cu privire la stadiul implementării recomandărilor; 

n.) Comunică către U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brașov 

/Preşedintele Consiliului Judeţean Alba recomandările neimplementate; 

o.) Oferă activităţi de asigurare şi consiliere, concepute să adauge valoare şi să îmbunătăţească 

activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 

sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, 

controlului şi proceselor de guvernanţă la nivelul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Consiliului Judeţean Alba şi a entităţilor subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Alba; 

p.) Efectuează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, misiuni de audit ad-hoc, 

considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit 

public intern; 

q.) Elaborează Raportul de audit, corespunzător fiecărei misiuni aprobate prin planul anual de 

audit sau celor cu caracter excepţional şi îl înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba pentru 

analiză şi avizare; 

r.) Comunică structurii auditate recomandările cuprinse în raportul avizat în vederea 

implementării; 

s.) Elaborează procedura operaţională de audit intern potrivit prevederilor legale în vigoare pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial republicat;  

t.) Elaborează carta auditului intern şi o supune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba; 

u.) Elaborează codul privind conduita etică a auditorului intern şi-l supune spre aprobare 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

v.) Aplică prevederile legislaţiei privind auditul public intern; 

w.) Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

x.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 y.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 z.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 aa.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 bb.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 cc.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 dd.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 
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 ee.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 ff.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 gg.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

CAPITOLUL III  Structuri funcționale subordonate  

direct secretarului județului Alba 

 

1. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, 

Documente clasificate, Monitorizare situații de urgență 

 

 Art. 13.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

 a.) asigură organizarea activităţii structurii de securitate pentru gestionarea informaţiilor 

clasificate, în condiţiile legii; 

 b.) solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de 

securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru personalul desemnat cu atribuții privind 

accesul la informații clasificate; 

 c.) notifică la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru 

personalul care lucrează cu informaţii clasificate; 

 d.) propune aprobarea listelor cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete 

de stat, ține evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la 

ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia 

informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

 e.) întocmește lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de 

secretizare şi o supună aprobării, potrivit legii; 

 f.) propune președintelui și supune spre aprobare obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de 

competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat; 

 g.) solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze 

măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat; 

 h.) supune avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii 

clasificate şi asigură aplicarea acestuia; 

 i.) elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care 

are acces la informaţii clasificate; 

 j.) întocmește ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de 

secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi îl prezintă, spre aprobare, 

președintelui consiliului județean; 

 k.) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de 

stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare; 

 1.) comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care 

necesită acces la informaţii secrete de stat; 

 m.) la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau convenţiilor 

de orice natură precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în 

interiorul şi în afara consiliului județean, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la 

încetarea activităţii în unitatea respectivă; 

 n.) asigură includerea personalului structurii de securitate în sistemul permanent de pregătire şi 

perfecţionare; 

 o.) supune aprobării normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor 

clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul Consiliului 

Județean Alba; 

 p.) asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor 

clasificate, conform legii; 

 q.) analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care personalul 

autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate; 

 r.) asigură și efectuează inventarierea anuală a documentelor clasificate; 

 s.) dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia 

compromiterii informaţiilor clasificate; 



 

60 

 ș.) asigură secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba prin efectuarea 

următoarelor activităţi: 

 ► primirea şi trimiterea corespondenței, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor, precum şi relaţia cu 

presa; 

 ► executarea lucrărilor cu caracter permanent ale autorităţii teritoriale de ordine publică, precum 

şi ale comisiilor de lucru; 

 ► crearea, păstrarea şi actualizarea bazei de date necesară bunei funcţionari a autorităţii 

teritoriale de ordine publică; 

 ► elaborarea documentelor ce se supun dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în şedinţele 

autorităţii teritoriale de ordine publică; 

    ► asigurarea realizării lucrărilor specifice de secretariat şi pregătirea şedinţelor comisiilor de 

lucru şi ale autorităţii teritoriale de ordine publică; 

t.) propune Consiliului Județean Alba proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 

protecţiei civile la nivelul Județului Alba, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea 

desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

ț.) propune Consiliului Județean Alba aprobarea planurilor anuale şi de perspectivă pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă; 

u.) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, 

precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu; 

v.) propune stabilirea, în condiţiile legii, de taxe speciale pe linia protecţiei civile; 

w.) propune înfiinţarea, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă, de centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă; 

x.) gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de 

protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine; 

 y.) asigură punerea în practică, după caz a informărilor și rapoartelor înaintate Consiliului 

Județean Alba de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Alba; 

 z.) participă la aplicațiile organizate de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență al 

Județului Alba; 

aa.) asigură spaţiile necesare funcţionării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

corespunzătoare, paza şi securitatea acestuia şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile pentru 

depozitarea materialelor de intervenţie. 

bb.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 cc.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 dd.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ee.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 ff.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 gg.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 hh.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 ii.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 jj.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 kk.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Registratură, Arhivă, Monitorul Oficial al Județului Alba 
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 Art. 14.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

 a.) asigură primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei comunicată pe adresele de contact 

ale Consiliului Judeţean Alba, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, precum şi expedierea ei 

după rezolvare; 

 b.) gestionează arhiva Consiliului Județean Alba, asigurând constituirea, păstrarea, selecționarea 

și conservarea fondului arhivistic; 

 c.) preia pe bază de inventar documentele arhivistice create de compartimentele din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba în cursul anului calendaristic, asigurând păstrarea, conservarea şi 

selecţionarea acestora; 

 d.) inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul 

instituției;  

 e.) asigură legătura cu Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naționale în vederea verificării și 

confirmării nomenclatorului arhivistic, urmărește modul de aplicare a nomenclatorului arhivistic la 

constituirea dosarelor;  

 f.) verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;  

 g.) întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit;  

 h.) asigură evidența tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza 

registrului de evidenţă curentă;  

i.) asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor păstrate în arhiva Consiliului 

Judeţean Alba, convocând comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, 

în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 

 j.) întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare către 

Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale;  

k.) asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;  

l.) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de 

cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  

m.) pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire, 

acestea vor fi reintegrate la fond;  

n.) organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii nr. 

16/1994 a Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită 

conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ş.a.): 

informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de 

păstrare şi conservare a arhivei;  

o.) pune la dispoziţia delegatului Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale toate 

documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control; 

       p.) pregăteşte şi asigură editarea Monitorului Oficial al Judeţului Alba, ca publicaţie oficială care 

are ca obiect de activitate producţia editorială, tipografică şi de difuzare a actelor şi documentelor emise 

sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

din Judeţul Alba;  

       q.) asigură publicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual adoptate sau 

emise de autorităţile administraţiei publice judeţene, de cele ale municipiilor sau oraşelor, care nu au 

monitoare proprii, precum şi de cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a 

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

        r.) asigură publicarea ordinelor cu caracter normativ ale prefectului, acte ale serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din Judeţul Alba, 

precum şi, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autorităţi şi instituţii publice, care au aplicabilitate în 

Judeţul Alba, alte documente şi informaţii de interes public, cu excepţia celor a căror publicitate se face, 

potrivit legii, prin alte mijloace;  

         s.) asigură publicarea declaraţiilor de politică județeană şi alte asemenea declaraţii;  

         ş.) asigură publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter 

normativ adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale din municipii, oraşe şi comune, 

ale căror prevederi sunt obligatorii şi pentru alţi cetăţeni decât cei din unitatea administrativ teritorială 

respectivă;  

         t.) ţine legătura cu celelalte compartimente similare din consiliile judeţene din ţară asigurând 

primirea şi expedierea, pe bază de reciprocitate, a Monitoarelor Oficiale ale judeţelor; 

        ţ.) întocmește baza de date necesară desfășurării activității de editare a Monitorului Oficial al 

Județului Alba și asigură actualizarea permanentă a acesteia; 
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         u.) colaborează cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, cu serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea consiliului județean, cu Institutia 

Prefectului-Județul Alba, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte autorități ale 

administrației publice centrale şi cu primarii pentru pregătirea editării Monitorului Oficial al Județului 

Alba; 

        v.)  asigură secretariatul colectivului pentru editarea Monitorului Oficial al Județului Alba şi 

răspunde de difuzarea acestuia direcțiilor de specialitate ale consiliului județean, instituțiilor şi serviciilor 

publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, consilierilor judeţeni, Instituției Prefectului – 

Județul Alba, primarilor din județ, consiliilor județene din țară, serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor; 

         w.) păstrează Monitorul Oficial al României şi Monitoarele oficiale ale consiliilor judeţene 

primite în sistem de reciprocitate; 

x.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 y.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 z.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 aa.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 bb.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 cc.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 dd.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 ee.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 ff.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 gg.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

3. Autoritatea Județeană de Transport 
 

 Art. 15.  (1) Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba. 

    (2) Autoritatea Județeană de Transport reprezintă autoritatea de autorizare în domeniul 

serviciilor de transport public local și îndeplinește,  în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe 

perioada 2014-2020 şi a Strategiei de dezvoltare a serviciilor de transport public judeţean;   

 b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 

cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

 c.) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului 

Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau 

feroviar, după caz; 

 d.) elaborează propunerile de actualizare a Programului de transport judeţean, prin modificarea 

acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 

 e.) întocmeşte proiectul Regulamentelor serviciilor de transport public judeţean, precum şi Caietul 

de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

 f.) întocmeşte calendarul privind desfăşurarea şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene și îl 

aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier; 

 g.) introduce datele din programul de transport județean, referitoare la traseele care urmează să fie 

atribuite, în sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat și  gestionat de 
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Agenția pentru Agenda Digitală a României, respectiv modifică și corectează aceste date, în conformitate 

cu calendarul de desfășurare a ședințelor de atribuire; 

 h.) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea formulării 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de 

traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe traseele județene; 

 i.) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost 

atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase neatribuite sau nesolicitate; 

 j.) întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, prin atribuirea acestuia în modalităţile prevăzute de lege; 

 k.) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau modificarea 

tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, propuse 

de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare 

a serviciului; 

 l.) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier notifică 

Consiliului Judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de traseu, comunicând 

Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba înlocuirile în vederea modificării caietelor de sarcini aferente licențelor 

de traseu; 

 m.) solicită motivat Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba retragerea licenţei de traseu, operatorilor de 

transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 

cazurile prevăzute de lege; 

 n.) eliberează licențele de traseu sau, după caz, respinge dosarele depuse de către operatorii de 

transport rutier în vederea obţinerii licențelor de traseu aferente serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, în condiţiile prevăzute de lege; 

 o.) retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu plata 

tarifelor aferente; 

 p.) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în vederea 

stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de funcţionare a 

acestui serviciu; 

 q.) analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, în 

condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a acestora; 

r.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de 

transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local; 

s.) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi 

municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum şi 

serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin; 

ș.) cooperează cu consiliile locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect 

de activitate transportul public local, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public 

de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport 

public local, în condiţiile legii; 

t.) propune Consiliului Județean Alba, emiterea avizului pentru eliberarea licențelor de traseu în 

cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfășurat pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale, membre a unei asociații de dezvoltare intercomunitară; 

ț.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemului de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului, în condiţiile legii; 

        u.) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 

intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 

v.) cooperează cu organele de poliție și instituțiile publice teritoriale din subordinea Ministerului 

Transporturilor cu atribuții în domeniul transportului public de persoane, în scopul bunei desfășurări a 

activităților specifice serviciului; 

w.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean şi, 

după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor de transport 

public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

x.) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare 

pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective; 

y.) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea compartimentului; 
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z.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 aa.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 bb.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 cc.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 dd.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 ee.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 ff.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 gg.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 hh.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 ii.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

4. Unități de asistență medicală, socială, învățământ special 
 

 Art. 16.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

a.) urmăreşte implementarea la nivel judeţean a Strategiei Judeţului Alba în domeniul politicilor 

comunitare specifice dezvoltării sociale: asistenţa socială, sănătate publică şi învăţământ; 

  b.) asigură îndeplinirea atribuțiilor consiliilor de administrație la nivelul unităților sanitare, 

atribuții prevăzute de legislația de specialitate pentru consiliile județene;   

  c.) monitorizează îndeplinirea de către managerii spitalelor a indicatorilor de performanță privind 

activitatea desfășurată în unitățile sanitare din subordinea Consiliului Județean Alba; Anual sau de câte 

ori este nevoie, se realizează evaluări în baza acestor indicatori, pe baza criteriilor specifice stabilite și 

aprobate prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean Alba; 

     d.) analizează solicitările unităților medicale publice aflate în subordinea Consiliului Județean 

Alba, adresate Ministerului Sănătății pentru dezvoltarea/extinderea furnizării unor servicii medicale 

necesare rezolvării problemelor de sănătate ale populației județului; 

  e.) transmite managerilor spitalelor măsurile dispuse prin hotărâri ale Consiliului județean Alba și 

dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Alba; 

    f.) colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cu alte 

instituţii şi autorităţi, precum şi cu organisme neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a 

atribuţiilor ce revin consiliului judeţean pe linia aplicării politicilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum 

şi a oricărei persoane aflate în nevoi; 

  g.) se implică în realizarea de noi proiecte dedicate îmbunătăţirii  învăţământului special la nivel 

de judeţ şi colaborează cu autorităţi şi instituţii publice, unităţi de învăţământ şi sector neguvernamental; 

  h.) soluţionează cereri, reclamaţii şi sesizări din domeniul social, învățământ sau sănătate; 

  i.) monitorizează implementarea, la nivel judeţean, a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale; 

  j.) elaborează în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

planurile de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 

Alba și care cuprind date privind – numărul și categoriile de beneficiari, servicii sociale existente, servicii 

sociale propuse spre înființare și programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetele 

estimate, sursele de finanțare. Planul va fi supus spre aprobare Consiliului Județean Alba; 
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  k.) participă activ la elaborarea Strategiei Județului Alba în domeniul asistenței sociale, 

colaborează cu autoritățile și instituțiile județene de profil, cu organismele, cu organismele și organizațiile 

neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce revin consiliului județean pe linia 

aplicării politicilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum și a altor categorii de persoane aflate în nevoie; 

  l.) coordonează înființarea și organizarea de servicii sociale în concordanță cu nevoile și situațiile 

identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul județului; 

  m.) asigură, prin participarea în cadrul comisiilor de specialitate la nivel de județ, a transparenței 

acțiunilor din domeniul social și colaborarea cu instituții guvernamentale; 

  n.) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, unități școlare din judeţ şi unii agenţi 

economici interesaţi de problematici privind: dialogul social, orientarea şcolară şi profesională, abandonul 

şcolar, absenteismul, promovarea unei alimentaţii sănătoase, copii cu situaţie familială sau materială 

precară expuşi excluziunii sociale; 

  o.) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor de 

interes local; 

p.) monitorizează încheierea în condițiile legii, de contracte/convenții de parteneriat, contracte de 

finanțare și cofinanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea de servicii 

sociale acordate de furnizori publici și privați;  

q.) colaborează cu instituții publice, ONG-uri și furnizori acreditați de servicii sociale, 

monitorizând serviciile furnizate de aceștia în cadrul unor programe și proiecte cu caracter social, tehnic, 

juridic și financiar; 

r.) acordă la cerere, asistență tehnică și juridică necesară creeării și formării structurilor 

comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială la nivel județean și local; 

s.) participă activ în comisiile, comitetele și grupurile de lucru tematice, constituite la nivel 

județean și local alături de toți actorii și partenerii instituționali sau reprezentanți ai societății civile în 

vederea implementării politicilor publice sociale, în domeniul asistenței sociale, sănătății și 

învățământului; 

ş.) participă, la inițierea și/sau implementarea proiectelor ce vizează sănătatea publică, adresate 

grupurilor dezavantajate; colectează și prelucrează date/informații privind aplicarea politicilor publice ce 

vizează sănătatea și impactul programelor dedicate sănătății, adresate grupurilor vulnerabile, promovând 

incluziunea socială a acestora; 

t.) urmărește implementarea la nivel județean a politicilor comunitare specifice dezvoltării 

sociale: asistență socială, sănătate publică și învățământ. 

ţ.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 u.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 v.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 w.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 x.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 y.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 z.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 aa.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 bb.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 cc.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 
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5. Compartimentul Sistem de control managerial 

 

 Art. 17.  Compartimentul este subordonat direct secretarului județului Alba și desfășoară 

următoarele activități: 

 a.) aplică hotărârile Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a 

Sistemului de Control Intern Managerial;  

 b.) raportează periodic stadiul de implementare a standardelor de control intern în cadrul 

Consiliului Judeţean Alba; 

 c.) sprijină comisia de evaluare în vederea:  

 ► elaborării programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, inclusiv a 

procedurilor formalizate, pe activităţi, cuprinzând obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele şi 

alte componente  ale măsurilor respective, acţiunile de perfecţionare profesională atât pentru persoanele 

cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie; 

 ► elaborării şi însuşirii chestionarelor de control  intern pentru fiecare standard; 

 ► identificării şi elaborării propunerilor de  prioritizare a obiectivelor Consiliului Judeţean Alba; 

 ► îndrumării compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

instituţiilor subordonate în elaborarea programelor şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate 

de controlul intern managerial; 

 ► prezentării Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba ori de câte ori consideră necesar, dar cel 

puţin o dată pe trimestru, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat la acţiunile de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest 

domeniu; 

 ► asigurării armonizării procedurilor utilizate în sistemul de control intern/managerial, la nivelul 

compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

d.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 e.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 f.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 g.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 h.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 i.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 j.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 k.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 l.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 m.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

6. Serviciul administrativ 

 

 Art. 18.  (1) Serviciul administrativ este subordonat direct secretarului județului Alba și este 

condus de un şef serviciu. 

            (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

angajat public din cadrul serviciului. 

             (3) Serviciul administrativ efectuează următoarele activităţi: 
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 a.) întocmește propunerile anuale privind cheltuielile administrative sens în care : face propuneri 

privind programul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, instalaţii aferente şi celelalte mijloace fixe 

aflate în administrarea Consiliului Județean Alba, întocmeşte propuneri de aprovizionare cu materiale de 

întreţinere, inventar gospodăresc, rechizite de birou pentru aparatul de specialitate; 

 b.) răspunde de întocmirea Planului de pază al sediului Consiliului Județean Alba, urmărind 

realizarea clauzelor contractelor de prestări servicii cu acest obiect; 

 c.) urmărește încheierea și derularea contractelor de utilități necesare bunei desfășurări a 

activității în sediul Consiliului Județean Alba; 

 d.) gestionează activitățile privind identificarea și procurarea necesarului de materiale, mijloace 

fixe, obiecte de inventar; 

 e.) asigură buna executare a lucrărilor de întreținere, utilizarea rațională a dotărilor aferente, a 

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniu; 

 f.) participă la inventarierea bunurilor din patrimoniu, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor 

privind casarea, declasarea sau scoaterea din evidență a bunurilor din inventar; 

 g.) asigură realizarea activităților de curăţenie în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente 

imobilelor, întreţinerea căilor de acces precum şi deszăpezirea acestora, întreținerea spațiilor verzi, pentru 

imobilele utilizate de către Consiliul Județean Alba; 

 h.) asigură depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor, echipamentelor și rechizitelor de 

birou, potrivit regulilor de gestiune; 

 i.) participă la organizarea protocolului de primire a oaspeților și a delegațiilor din țară și 

străinătate cu prilejul organizării de către Consiliului Județean Alba a unor simpozioane, colocvii, 

recepții, etc.; 

 j.) răspunde de întreținerea și exploatarea parcului auto propriu, aprovizionarea și gestionarea 

carburanților și a pieselor de schimb, ținând evidența detaliată a acestora conform legislației în vigoare; 

 k.) eliberează, gestionează foile de parcurs şi calculează FAZ-urile; verifică concordanţa 

numărului de ore suplimentare lunare a conducătorilor auto din foile de parcurs cu F.A.Z. şi întocmeşte 

documentaţia pentru efectuarea şi recuperarea acestora;  

 l.) efectuează constatarea tehnică a defecţiunilor la autovehiculele din parcul auto propriu şi al 

unităţilor finanţate din bugetul Consiliului Județean Alba şi face propuneri în consecinţă;  

 m.) întocmeşte documentaţia de scoatere din funcţiune a autovehiculelor din parcul auto propriu, 

utilajelor, instalaţiilor, recuperând piesele şi subansamblele recondiţionabile sau refolosibile, precum şi 

pentru scoaterea la licitaţie în vederea valorificării în condiţiile legii; 

 n.) asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor, întocmeşte planul de evacuare şi 

asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a 

incendiilor ;  

 o.) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind valorificarea materialelor și 

deșeurilor reziduale; 

 p.) răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere a imobilelor, de utilizare raţională şi 

evidenţă a imobilelor, instalaţiilor aferente, celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 

administrarea Consiliului Județean Alba, care va consta în:  

► verificarea și întreținerea instalațiilor sanitare: chiuvete, baterii, racorduri, cordoane de 

alimentare, robineți și vane, țevi și trasee de apă, vase și rezervoare, closete cu apă;  

 ► verificarea și întreținerea instalațiilor electrice: doze, prize, întrerupătoare, comutatoare, lămpi, 

becuri, cabluri, conductori electrici, siguranțe în tabloul electric;  

 ► verificarea și întreținerea instalațiilor termice și a centralei (în perioada de funcționare a 

acesteia): verificarea și aerisirea caloriferelor; 

  ► verificarea și întreținerea instalațiilor de climatizare (în perioada de funcționare a acestora);  

► întreținerea parcării aflate în administrarea Consiliului Județean Alba; 

  ► întreținere mobilier: reparat dulapuri, scaune, birouri, geamuri, uși, inclusiv mutarea 

mobilierului, când este cazul; 

 ► alte activități necesare întreținerii spațiilor utilizate de către Consiliul Județean Alba; 

 q) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 r.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 s.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 
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/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei în vigoare  

şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ş.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 t.) asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 ţ.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 u.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 v.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 w.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

 CAPITOLUL IV  Direcția juridică și relații publice 

 

 Art. 19. (1) Direcţia juridică şi relaţii publice este subordonată direct secretarului judeţului Alba 

și este condusă de un director executiv.  

                  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

șefului Serviciului juridic-contencios. 

                  (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

      I.  Serviciul juridic-contencios; 

      II. Compartimentul administraţie publică, relații publice și transparenţă decizională. 

 

1. Serviciul juridic contencios 

 

 Art. 20.  Serviciul juridic-contencios este condus de un șef serviciu și efectuează următoarele 

activităţi: 

 a.) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Alba, Judeţului 

Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în raporturile acestora cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică; 

 b.) asigură reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba Consiliului 

Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba la instanţele judecătoreşti, la organele de 

urmărire penală, în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii 

publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat potrivit împuternicirii exprese; 

 c.) asigură şi răspunde de instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, sens în 

care: 

  1.  redactează, semnează şi depun la registratura instanţelor judecătoreşti  actele de 

procedură, acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi alte asemenea, în 

termene legale, potrivit calităţii procesuale a judeţului sau a autorităţii, deliberativă sau executivă, ale 

administraţiei publice judeţene; 

 2. pregătesc și depun la dosare în termen legal  materialele probatorii (înscrisuri, expertize etc. ) şi 

propun administrarea probei cu martori după caz; 

 3. urmăresc soluţiile pronunţate în dosarele de instanţă repartizate şi promovează acolo unde este 

cazul  căile de atac sau întocmesc referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste 

soluţii; 

 4. redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei 

actelor încheiate care privesc Consiliul Judeţean Alba, Judeţului Alba şi Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba; 

 5. asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti către compartimentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în scopul punerii în executare a acestora; 

 6. solicită titluri executorii şi asigură comunicarea acestora persoanelor interesate; 

 d.) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare şi acordă 

avizul pentru aspectele strict juridice ale acestor acte; 
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 e.) colaborează la redactarea proiectelor de contracte, acorduri cadru,  acte adiţionale,  la 

negocierea clauzelor legale contractuale şi avizează pentru legalitate aceste contracte/acorduri/acte 

adiţionale; 

 f.) efectuează înregistrarea unitară a contractelor prezentate spre avizare la Serviciul juridic-

contencios, în registrul de evidenţă privind avizele scrise-datate şi numerotate; 

 g.) efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele normative, nou 

apărute, publicate în Monitorul Oficial al României, doctrina juridică şi jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, în domeniul de interes, în vederea fundamentării lucrărilor 

cu caracter juridic; 

 h.) colaborează cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii Consiliului Judeţean Alba, constând în 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean; 

 i.) efectuează lucrările premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate Consiliului 

Judeţean Alba în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin care se solicită 

reanalizarea și revocarea/modificarea actelor administrative adoptate de consiliul judeţean sau emise de 

preşedintele acestuia; 

 j.) efectuează activitatea de documentare juridică pentru fundamentarea proiectelor de acte 

normative elaborate de Consiliul Judeţean Alba în calitate de autoritate publică iniţiatoare şi participă la 

elaborarea proiectelor de acte normative precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare ce însoţesc 

aceste proiecte; 

 k.) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul aparatului de specialitate, la concilierile 

privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor neînţelegeri apărute în cadrul unor raporturi 

juridice ale Consiliului Judeţean Alba cu terţe persoane, juridice sau fizice; 

       l.) asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, consilierii judeţeni, instituţii şi servicii publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 m.) participă la activităţi de coordonare a consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; 

 n.) organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de monitoare 

oficiale şi literatura de specialitate în cadrul ,,bibliotecii juridice”, pe care o gestionează; 

 o.) întocmeşte, periodic, la solicitarea conducerii Consiliului Judeţean Alba, precum şi la sfârşitul 

fiecărui an calendaristic rapoarte privind activitatea specifică; 

 p.) primeşte propunerile de proiecte de acte normative transmise de Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba formulează puncte de vedere cu privire la aceste proiecte; 

 q.) primeşte documentaţia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui 

persoanelor fizice, o analizează şi  întocmeşte proiectul de dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii; 

 r.) fundamentează şi elaborează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern), 

precum şi instrumentele de prezentare şi motivare ce însoţesc aceste proiecte;  

 s.) redactează răspunsurile la petiţiile repartizate spre soluţionare, urmărind încadrarea în 

termenele legale; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor;     

 t.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz; le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

şi stabilesc, împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în 

vigoare; 

 ț.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor şi compartimentul de specialitate,  de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de 

produse, servicii sau lucrări /achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului 

juridic, potrivit legislaţiei în vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele 

consiliului judeţean; 

 u.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. initiate de către serviciul juridic; 

 v.) participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitaţie publică a 

contractelor de achiziţie publică; 

 w.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 
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  x.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 y.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 z.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 aa.) participă la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute prin Strategia naţională anticorupţie pe 

perioada 2016-2020 adoptată prin HG nr.583/2016; 

 bb.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 cc.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Compartimentul administraţie publică, relații publice şi transparenţa decizională 
 

 Art. 21. Compartimentul administraţie publică, relații publice şi transparenţa decizională este 

subordonat directorului executiv al Direcției juridice și relații publice și efectuează următoarele activităţi: 

a.) întocmeşte graficul şedinţelor Consiliului Judeţean Alba şi ale comisiilor de specialitate ale 

acestuia;  

b.) asigură convocarea membrilor consiliului judeţean şi a invitaţilor la şedinţe, pune la dispoziţie, 

pentru studiu, materialele ce se supun dezbaterii, asigurând o permanentă legătură între aparatul de 

specialitate şi consilierii judeţeni şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele de consiliu şi 

comisiile de specialitate, asigură întocmirea proceselor verbale încheiate cu ocazia şedinţelor de consiliu 

judeţean; 

c.) asigură înregistrarea și păstrarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale 

consilierilor județeni, pe care le pune la dispoziția funcţionarului public desemnat în vederea publicării 

acestora pe site-ul Consiliului Judeţean Alba și le transmite Agenției Naționale de Integritate, precum și 

Instituției Prefectului;  

d.) asigură primirea și păstrarea rapoartelor de activitate ale consilierilor județeni și ale comisiilor 

de specialitate, pe care le pune la dispoziție,funcţionarului public desemnat pentru a le publica în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe site-ul Consiliului Județean Alba; 

           e.)  ţine şi conduce evidenţa proiectelor de hotărâre întocmite de inițiatori; 

           f.) constituie dosarele de şedință, cuprinzând proiectele de hotărâre însoțite de documentaţia care a 

stat la baza întocmirii lor, rapoarte și informări, incluse în proiectul ordinii de zi și asigură distribuirea lor 

consilierilor județeni, în termenele prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Judeţean Alba; 

            g.) tehnoredactează proiectul de dispoziție a președintelui consiliului județean privind convocarea 

consiliului județean în ședințe ordinare și extraordinare, asigurând publicarea dispoziției în mass-media 

locală, pe site-ul Consiliului Judeţean Alba cu respectarea termenelor de convocare stabilite prin 

regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Alba; 

            h.) conduce evidența statistică a hotărârilor adoptate de Consiliului Judeţean Alba și a dispozițiilor 

emise de președintele Consiliului Judeţean Alba, şi gestionează registrele în format electronic cuprinzând  

aceste evidenţe;  

 i.) asigură comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor către Prefectul judeţului Alba, instituţiilor, 

autorităţilor sau persoanelor fizice şi juridice interesate, în termenele stabilite de Legea nr. 215/2001 a 

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

 j.) ţine evidența interpelărilor, a propunerilor și solicitărilor formulate în cadrul ședințelor de 

consiliu și urmărește prezentarea răspunsurilor în termenele stabilite; 

 k.) ţine evidența consilierilor județeni și consemnează schimbările survenite în situaţia acestora; 

 l.) actualizează Nomenclatorul arhivistic cu privire la documentele gestionate în cadrul acestui 

compartiment; 

 m.) înregistrează corespondenţa adresată Consiliului Judeţean Alba, prin programul electronic 

”INFOCET”; expediază corespondența întocmită de direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele de 

specialitate ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

 n.) asigură difuzarea corespondenței, după caz, direcțiilor/serviciilor/ birourilor și 

compartimentelor de specialitate ale aparatului de specialitate al consiliului județean, cărora le-a fost 

repartizată de către conducerea consiliului județean; 
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 o.) asigură transmiterea către consiliile locale şi primării a documentelor, circularelor, precizărilor 

primite de la Guvern, ministere, servicii deconcentrate ale ministerelor din judeţ, care vizează activitatea 

acestora; 

 p) asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 q.) furnizează informații cu caracter public privind activitatea si competențele consiliului județean 

şi aparatului de specialitate în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 r.) organizează şi asigură accesul persoanelor fizice sau a reprezentanţilor persoanelor juridice, în 

cadrul compartimentului la “punctul de informare-documentare” pentru consultarea  informaţiilor cu 

caracter public furnizate din oficiu, care privesc activitatea Consiliului Judeţean Alba; 

 s.) asigură furnizarea informaţiilor pentru organizarea „bibliotecii virtuale“ a Consiliului Judeţean 

Alba pe site-ul Consiliului Judeţean Alba prin punerea la dispoziția Compartimentului informatică a 

colecţiei de informații de interes public; 

ş.) asigură publicarea şi actualizarea anuală, prin punerea la dispoziție  Compartimentului 

informatică documentele pe site-ul Consiliului Judeţean Alba a „Buletinului informativ” care cuprind  

informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

t.) asigură primirea, evidența şi transmiterea spre rezolvare la compartimentele de resort şi la 

instituţiile şi autorităţile competente a petițiilor adresate de cetăţeni Consiliului Judeţean Alba şi 

expediază celor vizaţi răspunsurile; urmăreşte soluţionarea în termen legal a acestora, colaborând în acest 

sens cu celelalte compartimente; întocmește anual un raport privind modul de soluționare a petițiilor; 

ţ.) soluţionează petițiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în competenţa de 

soluționare a serviciului;  

u.) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul 

judeţului, înregistrează şi urmăreşte rezolvarea problemelor sesizate şi întocmeşte informări cu privire la 

desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul; 

v.) primește și înregistrează cererile persoanelor care solicită în scris informații de interes public; 

redactează răspunsul către solicitant pe baza datelor primite de la 

direcțiile/serviciile/birou/compartimentele de specialitate, împreună cu informația de interes public sau cu 

motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în condițiile legii;  

w.) asigură organizarea evidenței și a circulației răspunsurilor la cererile adresate în scris de către 

persoanele care solicită informații de interes public;  

x.) asigură accesul persoanelor fizice sau juridice la informaţiile de interes public produse şi/sau 

gestionate de Consiliului Judeţean Alba, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

y.) urmăreşte actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi asigură aducerea lor 

la cunoştinţa compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi instituţiilor 

subordonate, dacă aceste acte normative stabilesc sarcini/atribuţii ce revin consiliului judeţean ori 

instituţiilor subordonate; 

z.) asigură împreună cu celelalte direcţii de specialitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în 

ceea ce priveste actualizarea Statutului Judeţului Alba; 

aa.) participă la activitatea comisiilor specifice constituite prin dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba sau prin ordin al Prefectului Judeţului Alba; 

bb) întocmeşte Caledarul Târgurilor din Judeţul Alba pe baza datelor comunicate de primăriile 

din judeţ şi asigură aducerea lui la cunoştinţă publică; 

  cc.) în exercitarea atribuţiilor privind iniţierea unor proiecte de hotărâri ale Guvernului în 

domeniul gestionării patrimoniului public al unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Alba, 

îndeplineşte următoarele atribuţii:  

  1. acordă consultanţă unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Alba în domeniul gestionării 

patrimoniului public şi privat local; 

            2.coordonează întocmirea proiectelor de hotărâri ale consiliului local privind modificarea şi/sau 

completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al U.A.T, conform Procedurii elaborate 

şi transmise fiecărui secretar de U.A.T, în parte; 

            3. în vederea întocmirii Notei de Fundamentare şi a proiectului de H.G., solicită U.A.T.-urilor 

transmiterea documentaţiei tehnice cuprinzând: HCL-uri adoptate, Avize de legalitate, Adeverinţe, 

Memorii justificative, extrase de C.F. actualizate cu dreptul de proprietate înscris provizoriu sau definitiv 

în favoarea domeniului public al U.A.T. etc.;  
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           4. centralizează documentele primite de la U.A.T.-uri şi întocmeşte proiectele de hotărâri a 

Guvernului şi Nota de Fundamentare; 

            5. la solicitarea U.A.T.-urilor care transmit HCL-uri de modificare şi/sau completare a 

Inventarului proprietăţii publice locale, ca urmare a derulării unor proiecte prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală, întocmeşte adrese (adeverinţe) prin care se confirmă cuprinderea HCL-urilor 

respective într-un viitor proiect de hotărâre a Guvernului, cu specificarea Anexei la Hotărârea Guvernului 

nr. 974/2002, care se modifică şi/sau se completează. 

 dd) în asigurarea activitătilor de protocol, secretariat şi relaţii publice de la cabinetele 

demnitarilor urmăreşte: 

 1. realizarea de activităţi de gestionare corespondență (efectuare de legături telefonice, preluare - 

transmitere mesaje telefonice, clasarea documentelor, descărcarea corespondenţei pe INFOCET după 

repartizare ); 

 2. asigură predarea, primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței prin poșta specială; 

 3. asigură aplicarea sigiliului, a ștampilei cu înscrisul « Preşedinte » pe corespondență şi a 

ştampilelor existente la Cabinet Preşedinte conform procedurilor aplicabile; 

     4. îndeplineşte activităţile de protocol necesare în vederea primirii unor delegaţii de demnitari 

români sau străini, personal diplomatic acreditat în România, oameni de afaceri, reprezentanţi ai 

instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, patronate şi sindicate, presă, 

organizaţii neguvernamentale etc; 

 5. întreţine baza de date pentru corespondenţa protocolară şi corectitudinea datelor necesare 

corespondenţei preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;  

 6. compune şi tehnoredactează corespondenţa protocolară cu ocazia diferitelor evenimente;  

 7. întocmeşte bazele de date cuprinzând conducerile instituțiilor centrale ale statului şi consiliile 

judeţene din țară; 

 ee.) îndeplinește atribuții privind coordonarea activității consiliilor locale comunale, orășenești și 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean; 

 ff.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 hh.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ii.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 jj.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 kk.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

  ll.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 mm.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 nn.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 oo.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

CAPITOLUL V  Direcția dezvoltare și bugete 
 

 Art. 22. (1) Direcția dezvoltare și bugete este subordonată unui vicepreședinte nominalizat prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este condusă de un director executiv și un director 

executiv adjunct.   

                  (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

directorului executiv adjunct. 
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                  (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

  I. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativa a întreprinderilor publice 

  II. Serviciul  accesare şi coordonare proiecte 

  III. Serviciul buget  venituri 

  IV. Compartimentul Contabilitate financiar  

  V. Serviciul achiziții publice și  monitorizarea implementării contractelor 

 

1. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

 

 Art. 23.  (1) Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

este condus de un şef serviciu. 

       (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui  

funcţionar public din cadrul serviciului. 

       (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

  1.    Compartimentul Dezvoltare economică şi programe  

  2.   Compartimentul Dezvoltare rurală  

  3. Compartimentul Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare 

asociaţii de dezvoltare  

 Art. 24. Compartimentul Dezvoltare economică şi programe efectuează următoarele activităţi: 

 a.) urmărește implementarea Strategiei de dezvoltare a Județului Alba și transpunerea politicilor 

economice ale României la nivel județean care vor genera un mediu socio-economic stabil; 

 b.) participă la elaborarea de programe și planuri anuale de dezvoltare economico-socială a 

Județului Alba, corelate cu prioritățile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 

2014-2020; 

 c.) organizează evenimente de promovare a mediului economic al Judeţului Alba; 

 d.) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare economica a Judeţului Alba, 

realizează toate activităţile și operaţiunile necesare derulării în bune condiţii a activităţii acestui comitet; 

 e.) promovează imaginea și oportunităţile de afaceri, cooperare la nivel local și judeţean prin 

realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la dispoziţie celor 

interesaţi în domeniul de dezvoltare economică a Judeţului Alba; 

 f.) asigură cadrul specific necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie de la 

nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori, pentru a face cunoscute politicile publice 

guvernamentale și ale administraţiei judeţului; colaborează în vederea atragerii investiţiilor în judeţ; 

 g.) participă la elaborarea de programe,  planuri anuale şi de perspectivă economică a Judeţului 

Alba, monitorizează implementarea acestora şi actualizarea lor și efectuează analize cu privire la situaţia 

economică  a Judeţului Alba; 

 h.) propune cuprinderea în programele anuale de investiții ale Județului Alba a unor obiective de 

investiţii, colaborează cu celelalte direcţii/compartimente, în vederea identificării şi obţinerii resurselor de 

finanţare necesare; 

 i.) întocmeşte programul anual de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

pentru bugetul inițial al Județului Alba și ori de câte ori au loc rectificări ale bugetului general al Județului 

Alba; 

 j.) asigură culegerea şi prelucrarea de informaţii şi de date ce sunt necesare cu privire la 

indicatorii de dezvoltare economico-socială a Judeţului Alba pe total şi pe unităţi administrativ teritoriale, 

precum şi pe principalele sectoare de activitate; completează şi actualizează cu acestea baza de date; 

k.) efectuează analize cu privire la potențialul economic al Judeţului Alba; 

l.) realizează baza de date necesară actualizării website-ului www.investalba.ro şi materialelor de 

promovare a oportunităţilor de investiţii în Judeţul Alba; 

m.) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, 

târguri şi alte manifestări din domeniul dezvoltării economice a Judeţului Alba; 

n.) identifică şi promovează oportunităţi de colaborare şi dezvoltare cu societăţi din zonele 

industriale ale Judeţului Alba, în vederea atragerii lor la realizarea obiectivelor economice de dezvoltare 

durabilă, aflate în strategia teritorială de dezvoltare; 

 o.) asigură consiliere de specialitate pentru dezvoltarea activităţilor din domeniul economic, 

pentru sprijinirea investitorilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii, la solicitarea acestora, precum şi pentru 

consiliile locale din unele zone aflate în proces de restructurare industrială, zone care prezintă potenţial de 

creştere economică; 

 p.) participă la organizarea licitației pentru atribuirea contractelor de furnizare din cadrul 

programului "Lapte-corn", monitorizează derularea contractelor de furnizare a produselor lactate și de 

panificație; 
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 q.) întocmește semestrial cererea de plată a ajutorului comunitar pentru furnizarea produselor 

lactate în instituții școlare și dosarul aferent cererii, conform ghidului solicitantului elaborat de APIA;  

 r.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 t.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ț.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 u.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 v.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 w.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 y.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 z.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

  Art. 25. Compartimentul Dezvoltare rurală efectuează următoarele activităţi: 

  a.) urmărește implementarea Strategiei de dezvoltare a Județului Alba și transpunerea politicilor 

economice ale României la nivel județean care vor genera un mediu socio-economic stabil; 

  b.) participă la elaborarea de programe și planuri anuale de dezvoltare economico-socială a 

Județului Alba, corelate cu prioritățile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 

2014-2020; 

 c.) colaborează cu structurile teritoriale ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale si 

GAL-uri pentru implementarea programului “LEADER” în Judeţul Alba; 

 d.) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de dezvoltare rurală a Judeţului Alba, realizează 

toate activităţile si operaţiunile necesare derulării în bune condiţiuni a activităţii acestui comitet; 

 e.) promovează imaginea Judeţului Alba, oportunităţile de afaceri şi cooperare la nivel local şi 

judeţean, prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la Judeţul Alba, pe care le pune la dispoziţie 

celor interesaţi în domeniul dezvoltării rurale a Judeţului Alba; 

 f.) organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, târguri, conferinţe, 

alte astfel de manifestări din domeniul dezvoltării rurale; 

 g.) realizează baze de date necesare în vederea evidențierii potențialului economico-social al 

spațiului rural și monitorizează actualizarea permanentă a acestora; 

 h.) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu autorităţi şi 

comunităţi locale, fermieri, agricultori, comunitatea de afaceri, alţi participanţi la procesul de dezvoltare 

rurală, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a celor trei componente esenţiale ale dezvoltării 

zonelor rurale: progresul economic, dimensiunea socială şi protecţia mediului; 

 i.) asigură şi răspunde de necesarul, contractarea şi distribuirea certificatelor de producător 

necesare  administrațiilor publice locale; 

 j.) răspunde şi verifică documentaţiile depuse pentru finanțarea unor lucrări de construire, 

reparare a lăcașurilor de cult, conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor religioase din 

Județul Alba, urmăreşte modul de justificare a sumelor alocate acestora și fundamenteză proiectele de 

hotărâri în acest sens; 
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 k.) fundamentează pe baza propunerilor primite de la Direcția Județeană pentru Agricultură Alba 

proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se 

calculează veniturile din arendă; 

 l.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 m.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 n.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 o.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 p.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 q.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

 r.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 s.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

  ș.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

  t.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ț.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 26. Compartimentul Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare  

asociaţii de dezvoltare efectuează următoarele activităţi: 

 a.) monitorizează și evaluează respectarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în 

funcționarea întreprinderilor publice la care Consiliul Județean Alba, în calitate de autoritate publică 

tutelară este acționar unic sau majoritar, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ale 

organelor de administrare și conducere ale întreprinderilor publice; 

 b.) elaborează și publică raportul anual privind politica de acționariat a autorității publice tutelare 

referitor la întreprinderile publice și anume evoluția performanței financiare și nefinanciare (reducerea 

plăților restante, profit), modificările strategice în funcționarea acestora (fuziuni, divizări, transformări, 

modificări ale structurii de capital), politicile economice și sociale implementate (costuri sau avantaje), 

date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi – înlăturarea și prevenirea acestora; 

 c.) asigură transparența politicii de acționariat a autorității publice tutelare, conform OUG nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 d.) efectuează analize și informări care vizează obiectivele politicii de acționariat exprimate prin 

scrisoarea de așteptări, evoluția participației statului la întreprinderile publice (privatizare, dobândire de 

noi acțiuni), valoarea  dividendelor repartizate acționarilor, selecția administratorilor și execuția 

mandatului acestora; 

 e.) colaborează și cooperează  permanent cu organizațiile nonguvernamentale (asociații la care 

Consiliul Județean Alba este membru) în scopul inițierii și implementării în comun a unor proiecte de 

interes public județean; 

 f.) monitorizează activitățile și proiectele asociațiilor în care Consiliul Județean Alba este 

membru, activități care vizează dezvoltarea economico-socială a județului; 

 g.) identifică posibilitățile și oportunitățile de realizare a unor parteneriate public/private de 

interes județean; 

 h.) efectuează analize și rapoarte de activitate cu privire la situația economică și financiară a 

asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară şi  a asociaţiilor la care Consiliul Județean Alba este membru; 
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 i.) redactează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor 

proiecte de hotărâri şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

 j.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 l.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 m.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 n.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 o.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 p.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 q.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 s.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Serviciul  accesare şi coordonare proiecte 
 

 Art. 27. (1) Serviciul  accesare şi coordonare proiecte este condus de un șef serviciu. 

               (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia se vor delega unui  

funcţionar public din cadrul serviciului. 

               (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

    1. Compartimentul Accesare proiecte  

    2. Compartimentul Monitorizare și sustenabilitate  proiecte  

 Art. 28.  Compartimentul Accesare proiecte efectuează următoarele activităţi: 

 a.) întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la nevoile de dezvoltare ale Judeţului Alba, 

identificate de Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate acestuia, autorităţile publice locale, 

societatea civilă şi mediul de afaceri din judeţ; 

 b.) întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă ai căror 

solicitanţi sau parteneri sunt Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate, autorităţile publice locale, 

alte entităţi din domeniul public, non-guvernamental sau privat din judeţ; 

 c.) participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a Judeţului 

Alba; 

 d.) participă alături de celelalte judeţe ale Regiunii Centru la elaborarea de strategii regionale prin 

organismele create în acest sens; 

 e.) asigură secretariatul Grupului de lucru judeţean Alba - structură partenerială constituită în 

Judeţul Alba - care, alături de Comitetul Regional de Planificare al Regiunii Centru, are rol consultativ în 

elaborarea Planului de Dezvoltare Regională şi a portofoliului de proiecte la nivelul Regiunii Centru. În 

acest sens, organizează şi participă la întâlniri de lucru, seminarii ce vizează dezvoltarea socio-economică 

a Judeţului Alba, adresate potenţialilor beneficiari ai fondurilor de finanţare nerambursabilă; 

 f.) identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de finanţare 

nerambursabilă active, interne şi externe, pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale Consiliului 

Judeţean Alba, instituţiilor publice subordonate sau, la cerere, a proiectelor autorităţilor publice locale, 

agenţilor economici, producătorilor agricoli, organizaţiilor non-guvernamentale din judeţ; 

 g.) concepe şi redactează documentaţiile necesare solicitării de finanţări nerambursabile pentru 

proiectele proprii ale Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate. În acest sens, colaborează 
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cu alte structuri din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu instituţiile subordonate şi orice alte 

instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi internaţionale; 

 h.) centralizează informaţii cu privire la implementarea proiectelor proprii ale Consiliului 

Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut finanţare externă sau naţională; 

 i.) coordonează implementarea proiectelor proprii ale Consiliului Judeţean Alba pentru care 

biroul a aplicat pentru obţinerea finanţării externe sau naţionale şi, după caz, asigură managementul 

acestora; 

 j.) propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în vederea 

susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului; 

 k.) participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/ contractarea/ implementarea/ 

monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 

 l.) asigură corespondenţa informaţională cu ministerele de resort şi alte structuri guvernamentale 

şi regionale (ex.: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru) responsabile de gestionarea fondurilor 

nerambursabile externe şi interne;  

 m.) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 

 n.) întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate şi le supune aprobării 

Consiliului Judeţean Alba; 

 o.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 p.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 q.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 r.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 s.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 ș.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 t.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 ț.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 u.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 v.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 29.  Compartimentul Monitorizare și sustenabilitate  proiecte efectuează următoarele 

activități: 

 a.) centralizează informaţii pentru constituirea bazei de date cu privire la implementarea 

proiectelor proprii ale Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut 

finanţare externă sau naţională; 

 b.) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de monitorizare, 

în funcție de specificul proiectului; 

 c.) elaborează planul semestrial de vizite în teren privind monitorizarea proiectelor; 

 d.) răspunde, monitorizează și asigură sustenabilitatea proiectelor implementate de Serviciul  

Accesare și Coordonare Proiecte precum și altor proiecte implementate de Consiliul Județean Alba; 

 e.) efectuează  vizite de monitorizare în teren a proiectelor;  

 f.) întocmește  Rapoarte de monitorizare privind  progresul proiectelor atât în perioada de 

implementare cât și în perioada de sustenabilitate; 

 g.) centralizează datele obținute în procesul de monitorizare, reflectate în rapoartele de 

monitorizare la sfârșitul perioadei de sustenabilitate a proiectelor; 

 h.) participă la seminarii de pregătire/instruire/formare profesională pe tema sustenabilități 

proiectelor  cu finanţare nerambursabilă; 
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 i.) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 

 j.) asigură corespondenţa informaţională cu organisme şi instituții  responsabile de gestionarea 

fondurilor nerambursabile externe şi interne;  

 k.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 l.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 m.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 n.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 o.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 p.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 q.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 r.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 s.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ș.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3. Serviciul buget venituri 

 

  Art. 30. (1). Serviciul buget–venituri este condus de un șef serviciu.  

    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

unui  funcţionar public din cadrul serviciului. 

     (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

    1. Compartimentul Buget  

    2. Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită  

 Art. 31.  Compartimentul Buget efectuează următoarele activităţi: 

 a.) fundamentează propuneri referitoare la proiectul bugetului propriu al Judeţului Alba şi al 

bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba;  

 b.) fundamentează și elaborează bugetul general al Judeţului Alba conform clasificaţiei bugetare; 

 c.) elaborează propunerea de defalcare pe trimestre a bugetului anual aprobat, pentru activitatea 

proprie și  instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alb; 

 d.) asigură întocmirea în format electronic, pe baza bugetelor repartizate și aprobate în condițiile 

legii, a bugetelor individuale si transmiterea acestora în sistemul național de raportare FOREXEBUG, 

administrat de Ministerul Finanțelor Publice; 

 e.) urmăreşte şi verifică execuţia bugetului propriu şi execuţia bugetelor instituţiilor publice din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 f.) analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de rectificare a bugetului 

propriu al Judeţului Alba şi bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

 g.) analizează, întocmește documentația și prezintă spre aprobare propunerile fundamentate ale 

ordonatorilor terţiari de credite privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar 

inclusiv între programele aceluiași capitol precum şi virările de credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificației bugetare; 

 h.) analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a 

cheltuielilor pe următorii 3 - 5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe obiective şi ani 

de execuţie, atât pentru bugetul propriu al Județului Alba, cât şi pentru instituţiile publice de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 
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 i.) fundamentează şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectele de hotărâre privind repartizarea 

pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor și/sau cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, în conformitate cu legislația finanțelor publice locale şi prevederile legii anuale a bugetului de stat; 

 j.) verifică, centralizează și transmite la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba la 

termenele stabilite, trimestrial şi anual situaţiile financiare centralizate  ale aparatului de specialitate şi ale 

ordonatorilor terţiari de credite;  

 k.) întocmeşte lucrări referitoare la contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 l.) întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la execuția bugetelor pe cele două secțiuni: 

funcționare și dezvoltare;   

 m.) urmărește constituirea și elaborează propuneri pentru utilizarea excedentului bugetar pentru 

finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 

 n.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba notele de 

fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul Judeţului Alba, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 o.) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de 

învăţământ special din judeţ; 

 p.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba deschiderea, 

repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în buget în limita creditelor 

bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse 

anterior la dispoziţie; 

 q.) urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente planurilor urbanistice generale si  

regulamentelor de urbanism, precum şi lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de construire a băncilor 

de date urbane şi întocmeşte ordinele de plată pentru decontarea acestora; 

 r.) întocmește şi supune spre aprobare  propuneri privind repartizarea pe unităţi administrativ 

teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învăţământul de masă; 

 s.) întocmește și prezintă  la Trezoreria Statului, la începutul fiecărui an bugetar și ori de câte ori 

se efectuează rectificări bugetare ”Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru 

investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ........................."; 

 ș.) întocmește și prezintă în vederea obținerii avizului de la Trezoreria Statului "Proiectul de 

angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de ........."; 

 t.) analizează notele justificative de solicitare de subvenţii şi alocaţii bugetare şi îndeplineşte 

procedurile de finanţare şi de plată a unităţilor subordonate, unităţilor de învățământ special din Județul 

Alba, a contribuţiilor aferente personalului neclerical; 

 ț.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză de către 

compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile prezentate la viză de 

control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză; 

 u.) efectuează operațiunile de plăți fără numerar în baza facturilor emise de furnizori conform 

programului de lucrări aprobat și a contractelor încheiate, pentru drumurile şi podurile judeţene; 

 v.) elaborează calcule privind nivelul cheltuielilor și evoluţiile acestora în perspectivă, pentru 

acţiunile finanţate din bugetul local; 

 w.) asigură publicarea și actualizarea pe pagina de internet a proiectului de buget,  bugetului, a 

situațiilor financiare, a programului de investiții publice și a altor situații prevăzute de lege; 

 x.) fundamentează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern)  pentru obţinerea 

de surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de activitate ce prezintă interes pentru 

Judeţul Alba; 

 y.) întocmeşte împreună cu alte compartimente proiecte cu finanţare externă şi acţionează pentru 

implementarea şi monitorizarea acestora; 

 z.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 aa.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 bb.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 
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 cc.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 dd.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

 ee.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 ff.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 gg.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 hh.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ii.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 32.  Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită efectuează următoarele 

activități: 

 a.) stabilește, constată, controlează, urmărește și încasează taxele și tarifele datorate bugetului 

propriu al Județului Alba; 

 b.) elaborează și supune spre aprobare documentația privind calculul și stabilirea taxelor și 

tarifelor locale datorate bugetului propriu al Județului Alba și al unităților subordonate, potrivit legii și 

competențelor stabilite și, totodată,  asigură  actualizarea acestora, după caz;  

 c.) răspunde de exploatarea şi dezvoltarea bazei de date  privind veniturile Judeţului Alba precum 

și de preluarea în sistemul informatic a informaţiilor din dosarele fiscale; 

 d.) ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de taxe și tarife locale, urmărește modul 

de încasare a veniturilor și ia măsuri de remediere a cauzelor de execuție necorespunzătoare; 

 e.) urmăreşte termenele scadente ale obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare prevăzute în 

contracte sau în actele normative  care le reglementează şi calculează majorările de întârziere datorate de 

către debitori; 

 f.) înregistrează, în baza extraselor de cont, sumele încasate de la persoanele fizice sau juridice în 

vederea întocmirii lunare a balanței de verificare analitice și sintetice pentru conturile de venituri; 

 g.) face propuneri de rectificare a veniturilor din bugetul propriu al Județului Alba, în funcție de 

gradul de realizare al acestora; 

 h.) înregistrează sumele de încasat și urmărește încasarea acestora pe baza contractelor de 

concesiuni și închiriere, contractelor de utilizare/ocupare  a zonei drumurilor și podurilor județene, aflate 

în administrarea Consiliului Județean Alba; 

 i.) întocmește și eliberează facturi fiscale pentru eliberarea autorizațiilor de construire, certificate 

de urbanism, acord prealabil de amplasare și acces la drum, autorizație de amplasare și acces la drum,  

licențe de traseu, tarif  de utilizare a zonei drumurilor județene, tarif pentru ocuparea suprafețelor din zona 

drumurilor județene, concesiuni, etc.; 

 j.) întocmeşte toate documentele necesare activităţii de executare silită: înștiințări de plată, 

somaţii de plată, titluri executorii, adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti la 

unităţile de trezorerie a statului şi unităţile bancare; 

 k.) asigură efectuarea de analize și sinteze privind urmărirea și încasarea veniturilor, asigură 

evidența execuției veniturilor proprii cât și a veniturilor cu destinație specială; 

 l.) virează din sumele încasate, reprezentând taxe pentru eliberarea autorizațiilor de construire și 

certificatelor de urbanism, cota de 50% din aceste sume, ce revine potrivit legii, unităților administrativ 

teritoriale pe raza cărora se vor realiza investițiile; 

 m.) întocmește Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale, 

Subregistrul datoriei publice locale garantate; 

 n.) întocmeşte şi transmite lunar  Direcţiei Generale de Trezorerie şi Datorie Publică din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice formularele de raportare privind împrumutul consiliilor locale de la BEI 

(SAMTID) precum şi formularele de raportare privind datoria publică a Consiliului Judeţean Alba; 

 o.) urmăreşte execuţia creditului bancar contractat de către Consiliul Judeţean Alba, pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean; 

 p.) întocmeşte ordinele de plată către Ministerul Finanţelor Publice pentru plata dobânzii 

corespunzătoare tragerilor consiliilor locale la împrumutul BEI destinat Proiectului de dezvoltare a 

infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România – SAMTID; 
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 q.) întocmeşte ordinele de plată către unitățile bancare  pentru  plata ratelor de capital, plata 

dobânzilor şi comisioanelor privind finanţarea rambursabilă contractată direct pentru finanţarea unor 

obiective de investiţii de interes judeţean; 

 r.) asigură publicarea și actualizarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba pe întreaga 

durata a serviciului datoriei publice locale, a documentelor prevăzute de lege; 

 s.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 ș.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 t.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ț.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 u.)  asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 v.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 w.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 y.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 z.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

4.  Compartimentul Contabilitate-financiar 

 

 Art. 33.  Compartimentul Contabilitate-financiar efectuează următoarele activități: 

 a.) înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, facturile primite de la furnizori  precum 

și toate plățile efectuate către aceștia și către alți beneficiari (salariați, instituții/autorități publice, 

asociații, cluburi sportive, unități de cult și alte entități publice sau private), pe surse de finanţare; 

 b.) urmărește încadrarea plăților în prevederile contractelor/comenzilor încheiate cu furnizorii de 

servicii, de produse, de lucrări, după caz;  

 c.) înregistrează în contabilitate toate mișcările (transferuri, consumuri, ieșiri din gestiune, intrări 

în gestiune pe alte căi decât prin achiziții, etc) de imobilizări corporale şi necorporale, obiecte de inventar, 

stocuri, bonuri valorice, etc; 

 d.) înregistrează în contabilitate operațiunile economice și financiare rezultate din relațiile cu 

debitorii, creditorii, instituțiile de credit, trezoreria statului precum și autoritățile de 

management/autoritățile de certificare și plată/agențiile de plăți care gestionează fondurile externe 

nerambursabile; 

 e.) înregistrează în contabilitate operațiunile de închidere a exercițiului financiar și stabilirea 

rezultatului execuției bugetare; 

 f.) organizează o evidență contabilă  distinctă pentru fiecare proiect finanțat din fonduri externe 

nerambursabile;  

 g.) înregistrează în evidența extracontabilă angajamentele bugetare și legale precum și 

ordonanțările de plată; 

 h.) verifică documentele justificative anexate la ordonanțarea de plată și întocmește toate ordinele 

de plată către trezorerie precum și toate CEC-urile pentru ridicare de numerar pe clasificația bugetară 

aprobată;  

 i.) verifică documentele justificative și întocmește instrumentele de plată/ridicare numerar pentru 

operațiunile derulate prin băncile comerciale; 

 j.) verifică zilnic extrasele de cont şi registrul de casă, precum şi documentele justificative 

anexate acestora; 
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 k.) înregistrează zilnic în sistem informatic operațiunile de încasări și plăți în lei și/sau valută prin 

casierie, asigură depunerea în termen la Trezoreria Statului a sumelor încasate prin casă, a drepturilor 

neridicate sau necuvenite; 

 l.) înregistrează în Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente Bugetare) 

toate angajamentele legale, bugetare precum și creditele bugetare rezervate și recepțiile, la începutul 

anului, trimestrial sau la fiecare rectificare bugetară; 

 m.) verifică zilnic notificările apărute în Sistemul național de raportare – ForExeBug, precum și 

eventualele plați eronate sau blocaje apărute în Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control 

Angajamente Bugetare);  

 n.) întocmește Notele contabile de încasări și plăți pentru plățile/încasările eronate și notificate 

prin Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente Bugetare);  

 o.) organizează şi efectuează, împreună cu persoanele desemnate de conducerea instituției, 

inventarierea anuală a patrimoniului, verifică și înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii; 

 p.) verifică execuția plăților și cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificației bugetare, urmărind 

încadrarea acestora în limitele bugetare aprobate; 

 q.) urmărește și verifică modul de utilizare și justificare a avansurilor acordate furnizorilor; 

 r.) înregistrează şi urmărește constituirea garanțiilor materiale pentru funcțiile de gestionari; 

 s.) verifică deconturile de cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în interes de serviciu în 

țară/străinătate de către salariați și consilierii județeni; 

 ș.) gestionează bonurile valorice pentru carburanți și verifică justificarea acestora urmărind 

încadrarea consumului de carburanți în limitele aprobate; 

 t.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba Situația 

privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

și instituţiile subordonate;  

 ț.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba situațiile 

prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2941/2009, pentru activitatea proprie și instituţiile 

subordonate; 

 u.) întocmeşte trimestrial și anual, în conformitatea cu normele legale în vigoare, Situațiile 

financiare cu anexele aferente și Raportul explicativ al posturilor din bilanț pentru activitatea proprie; 

 v.) verifică lunar concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de 

plăți efectuate și de disponibilități din evidența proprie, cu cele înscrise în extrasele de cont; 

 w.) asigură relația cu Trezoreria municipiului Alba Iulia sau cu băncile comerciale, după caz, 

pentru depunerea și ridicarea documentelor de plată, a extraselor de cont, a numerarului, cumpărarea sau 

vânzarea de valută pentru efectuarea operațiunilor în valută; 

 x.) întocmește, editează în format scris și/sau electronic și păstrează registrele de contabilitate 

obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar și Registrul cartea mare; 

 y.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză de către 

compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile prezentate la viză de 

control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză; 

 z.) verifică periodic cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba corectitudinea fișei 

fiscale a obligațiilor de plată către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale; 

 aa.) verifică lunar soldurile conturilor contabile din balanța analitică; 

 bb.) participă la lucrările pregătitoare de întocmire/rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli; 

 cc.) asigură actualizarea bazei de date din programul SIMTAX cu monografia contabilă; 

 dd.) efectuează lunar transferul notelor contabile din programul SIMTAX și verifică 

corectitudinea acestora;  

 ee.) participă la întocmirea dosarului cererii de plată către Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură în vederea obținerii subvenției pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare în cadrul 

Programului guvernamental  ”cornul și laptele”;  

 ff.) răspunde solicitărilor de informații în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; 

 gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 hh.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 ii.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 
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/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 jj.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 kk.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

 ll.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 mm.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 nn.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 oo.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 pp.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

5.  Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

 

 Art. 34. (1)  Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor, este 

condus de un şef serviciu. 

    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

unui funcţionar din cadrul serviciului. 

            (3) Serviciul achiziţii publice şi monitorizare implementare contracte  efectuează 

următoarele activităţi: 

a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

b.) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor 

publice; 

c.) elaborează documentaţia de atribuire/documentaţia de concurs şi documentele-suport: pe 

baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de compartimentele 

de specialitate şi, împreună cu acestea, stabilesc criteriile de calificare şi selecţie şi criteriul de atribuire, 

respectând legislaţia în vigoare; 

d.) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice; 

e.) aplică,  finalizează şi răspunde de derularea procedurilor de atribuire potrivit legislaţiei în 

vigoare,  cu sprijinul celorlalte compartimente; 

f.) realizează şi răspunde de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări /achiziţiile directe pentru 

autoritatea contractantă Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, prin intermediul catalogului electronic 

publicat în SEAP, respectând legislaţia în vigoare,  cu sprijinul celorlalte compartimente; 

g.) ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de 

achiziţii publice,  monitorizează portofoliul de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă şi 

informează  conducerea, la cererea acesteia; 

h.) iniţiază, urmăreşte, finalizează instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică  respectiv,  acordul cadru, sistemul dinamic de achiziţii  şi licitaţia electronică, 

respectând legislaţia în vigoare în domeniu; 

i.) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

j.) transmite sau pune la dispoziţia Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, Curţii de Conturi, instanţelor judecătoreşti sau a oricăror organe 

cu competenţe legale, în termenele legale şi/sau în termenele solicitate, documente relevante, documente 

prevăzute de legislaţia specifică spre verificare, rapoarte, date, puncte de vedere, raspunsuri, înscrisuri 

doveditoare etc. referitoare la achiziţiile publice sau orice alte informaţii pe care aceasta le solicită în 

scopul îndeplinirii funcţiilor lor; 

k.) păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor declarate de participanţii la consultare ca 

fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, iar pe parcursul 

desfăşurării procesului de evaluare păstrează confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/solicitărilor 

de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi în 

procedura de atribuire; 
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l.) întocmeşte, respectând legislaţia în vigoare, în colaborare cu Serviciul juridic-contencios şi 

cu celelalte compartimente de specialitate, proiecte de contracte de achiziţie publică de furnizare a 

produselor, de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrărilor, proiecte de contracte de concesiune, 

proiecte de acorduri-cadru /proiecte de contracte subsecvente şi proiecte de acte adiţionale; 

m.) propune, prin referat de specialitate, componenţa  comisiilor de evaluare iar, dacă e cazul,  

desemnarea specialiştilor externi, numiţi experţi cooptaţi şi redactează dispoziţia preşedintelui consiliului 

judeţean; 

n.) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Judeţului Alba, ale Consiliului 

Judeţean Alba, ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în raporturile acestuia cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, a acordurilor 

cadru sau în căile de atac, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară;  

o.) în colaborare cu Serviciul juridic-contencios identifică şi adoptă măsuri de remediere;  poate 

asigura pe baza şi în limita mandatului de reprezentare dat de președintele Consiliului Judeţean Alba, 

reprezentarea juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Judeţului Alba ale Consiliului Judeţean Alba, 

ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba la instanţele judecătoreşti, la organele de urmărire penală, în 

faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte 

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat potrivit împuternicirii exprese; duce la îndeplinire 

măsurile dispuse de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanţa judecătorească 

competentă; 

p.) monitorizează, pe baza informaţiilor/documentelor comunicate de compartimentele de 

specialitate, implementarea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ sub următoarele aspecte: valoarea contractului, durata 

contractului, durata de execuţie a contractului, modificări ale contractului survenite prin încheierea actelor 

adiţionale, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, procesele verbale de recepţie, plăţile 

efectuate, documentele constatatoare, precum şi orice alte elemente ce vor fi stabilite ulterior, fără a 

monitoriza aspecte economice, tehnice, practice, juridice  sau de altă natură care sunt de competenţa 

compartimentelor de specialitate; 

q.) certifică pentru conformitate cu originalul, prin aplicarea ştampilei personalizate, copiile 

documentelor curente create şi deţinute de SAPMIC, a dosarelor de achiziţie publică depuse de ofertanţi 

în cadrul procedurilor de achiziţie publică,  precum şi a celor predate la arhivă; 

r.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în SAPMIC într-un registru unic de 

corespondenţă. Documentele create în cadrul SAPMIC vor fi semnate de persoana care le întocmeşte, 

şeful de serviciu, directorul executiv/directorul executiv adjunct, după caz şi de preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba; 

s.) propune preşedintelui Consiliului Judeţean Alba măsuri, proceduri, instrumente de lucru 

necesare pentru buna desfăşurare a serviciului; 

 ş.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 t.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 ţ.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 u.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 v.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

 w.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 x.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 y.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 
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 z.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 aa.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

Capitolul VI Direcția Gestionarea patrimoniului 

 

  Art. 35. (1) Direcția Gestionarea patrimoniului  este subordonată unui vicepreședinte nominalizat 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este condusă de un director executiv.    

          (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate 

directorului direcției dezvoltare și bugete. 

                 (3) Direcția are următoarea structură funcţională: 

  I.    Serviciul Administrarea domeniului public și privat 

  II.  Compartimentul Informatică  

  III. Serviciul Turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

 

1. Serviciul Administrarea domeniului public și privat 

 

 Art. 36. (1) Serviciul administrarea domeniului public și privat este condus de un șef serviciu. 

    (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcționar public din cadrul serviciului. 

                (3) Serviciul are următoarea structură funcţională: 

 1. Compartimentul Programe, lucrări, întreţinere drumuri  

 2. Compartimentul Siguranța circulației  

 3. Compartimentul Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă  

 Art. 37 Compartimentul Programe, lucrări, întreţinere drumuri efectuează următoarele activități: 

 a.) pune în executare legile și celelalte acte normative specifice activității de administrare, 

întreținere, reparare și modernizare a bunurilor din domeniul public și privat al Județului Alba; 

 b.) urmărește modul de respectare a legislației în domeniul rețelei rutiere, de către persoanele 

fizice și juridice conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 c.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea rețelei de 

drumuri județene, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţilor;  

 d.) întocmește și actualizează cartea tehnică a drumurilor și podurilor județene; 

     e.) întocmește anual, starea de viabilitate a drumurilor și podurilor județene; 

     f.) colaborează cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale la organizarea și 

efectuarea recensământului circulației pe drumurile publice, județene și comunale asigurând 

fundamentarea datelor ce justifică necesitatea și oportunitatea lucrărilor de drumuri; 

     g.) analizează și face propuneri privind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor 

(clasificări drumuri); 

     h.) realizează, în colaborare cu alte compartimente activităţile aferente publicității imobiliare a 

drumurilor judeţene; 

     i.) investigarea, expertizarea și urmărirea rețelei de drumuri județene în vederea stabilirii stării 

tehnice a acesteia; stabilește necesarul de servicii și lucrări de întreținere curentă, periodică și reparații 

curente ale drumurilor județene; 

     j.) asigură și întocmește informări privind starea tehnică a drumurilor și podurilor județene, în 

vederea fundamentării programelor anuale de lucrări;  

 k) întocmește programele anuale și lunare pentru serviciile și lucrările de întreținere curentă, 

periodică și reparații curente ale drumurilor județene; 

     l.) urmărește în teren, verifică şi răspunde de execuția  serviciilor și lucrărilor de întreținere și 

reparare a drumurilor și podurilor județene; 

     m.) întocmește proiectul planului operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii 

drumurilor județene, pe perioada de iarnă;  

     n.) urmărește, verifică și răspunde de serviciile de deszăpezire; 

     o.)  monitorizează modul de derulare a contractelor de servicii de deszăpezire pe perioada de iarnă 

și a lucrărilor de întreținere curentă, periodică și reparații curente pe perioada de vară; 

     p.) propune și fundamentează, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul de specialitate, 

necesarul de fonduri pentru lucrările de investiții (reparații capitale) pe drumurile județene ce urmează a 
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se realiza din diferite surse de finanţare şi face propuneri de repartizare de fonduri pentru realizarea 

acestora; 

     q.) întocmește și propune programe pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice  

(expertize, studii,  proiecte tehnice, etc.) privind serviciile pregătitoare lucrărilor la drumurile județene; 

     r.) întocmește și propune programele de lucrări de investiții și reparații capitale a drumurilor de 

interes județean; 

     s.) asigură promovarea, implementarea proiectelor privind construirea, modernizarea și 

consolidarea rețelei de drumuri în conformitate cu legislația în vigoare; 

 ş.) verifică şi răspunde de execuția lucrărilor de construire, modernizare și consolidare a 

drumurilor și podurilor prin servicii de dirigenție de șantier;  

 t.) organizează, participă şi răspunde de recepția la terminarea lucrărilor și de recepția finală la 

expirarea perioadei de garanție, asigură secretariatul comisiei de recepție, întocmirea actelor prevăzute de 

lege și urmărește şi răspunde de executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție; 

 ţ.) fundamentează, propune și implementează proiecte cu finanțare europeană; 

 u.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 v.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 w.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 x.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

    y.)   elaborează documentații tehnico-economice pentru lucrările de reparații curente și reparații 

capitale pentru drumurile și podurile județene; 

 z.)  asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

in vigoare; 

 aa.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 bb.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 cc.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 dd.)  efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 ee.)   îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 38. Compartimentul Siguranța circulației efectuează următoarele activități: 

 a.) controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu vehicule 

a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de 

gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 și 3 la O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu autorizaţie 

specială de transport, eliberată de administratorul drumului, dacă este cazul, în condiţiile stabilite prin 

reglementări specifice, emise de Ministerul Transporturilor şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică 

sancţiuni persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu; 

     b) asigură mentenanța softului echipamentului de control printr-o colaborare continuă cu instituția 

de profil, studierea legislației în vigoare și întocmirea tuturor demersurilor legale în scopul asigurării 

metrologice și a celorlalte mijloace conexe care deservesc direct echipamentele de control, necesare 

utilizării acestora pentru constatarea respectării reglementărilor privind sarcinile maxime admise pe 

drumurile publice ale vehiculelor rutiere; 

 c.) eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 

funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 

parcursă; 

 d.) controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea în 

siguranţă a traficului; 
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 e.) răspunde şi întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare (ocupare) a 

zonei drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri publicitare; 

 f.) propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 

 g.) asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile şi 

podurile judeţene, avizată de poliția rutieră; 

 h.) întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea compartimentului; 

 i.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

  j.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

  k.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

  l.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

  m.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

  n.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

  o.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, cu Serviciul Poliției Rutiere Alba și cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

  p.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

  q.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

  r.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

Art. 39. Compartimentul Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

efectuează următoarele activități: 

a.) ţine evidenţa bunurilor care fac parte din domeniul public şi privat al Judeţului Alba şi 

asigură respectarea procedurilor legale privind completarea inventarelor, transmiterea/cuprinderea unor 

bunuri din/în domeniul public sau privat al Judeţului Alba în/din domeniul public sau domeniul privat al 

altor unităţi administrativ–teritoriale sau în/din domeniul public al statului; 

b.) fundamentează propunerile şi condiţiile de dare în administrare sau folosinţă gratuită, de 

închiriere sau concesionare, respectiv de vânzare a bunurilor din proprietatea privată a Judeţului Alba, 

precum şi de cumpărare, pe bază de raport de evaluare, a unor bunuri; 

c.) răspunde şi organizează, în condiţiile legii, procedurile de licitaţii pentru închirierea sau 

concesionarea, respectiv pentru vânzarea unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Alba; 

d.) asigură încheierea, modificarea, respectarea sau rezilierea după caz, a contractelor de 

administrare sau folosinţă gratuită, de închiriere sau concesionare a bunurilor din proprietatea privată a 

Judeţului Alba; 

             e.) supune aprobării documentațiile de înstrăinare a bunurilor din domeniul privat al Județului 

Alba, realizarea de schimburi, dezlipirea imobilelor aflate în stare de indiviziune, precum și a celorlalte 

operațiuni privind regimul de publicitate imobiliară; 

             f.) inventariază anual patrimoniul public şi privat al Județului Alba; 

   g.) face propuneri pentru executarea unor lucrări de reparaţii, întreţinere sau investiţii asupra unor 

imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi urmăreşte modul de întreţinere a imobilelor 

date în administrare, folosinţă gratuită, închiriate sau concesionate; 

   h.) răspunde şi asigură activitatea de urmărire a lucrărilor de investiții și reparaţii la obiectivele 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba şi la cele din patrimoniul public şi privat al Judeţului 

Alba şi care au fost date în administrare, folosinţa gratuită, concesionate şi/sau închiriate; 

i.) întocmește cartea tehnică a obiectivelor de investiții și o completează în perioada de 

exploatare; 
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j.) realizează, în colaborare cu alte compartimente activităţile aferente publicității imobiliare a 

bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Alba şi de înregistrare a valorii contabile, ca 

urmare a evaluării acestora; 

k.) participă la acţiuni de predare-preluare a bunurilor din şi în patrimoniul public şi privat al 

Judeţului Alba; 

l.) participă la acţiuni de recepţie şi casare a unor bunuri din domeniul public şi privat al Judeţului 

Alba; 

m.) asigură punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, atât pe durata elaborării proiectului 

lucrării cât și pe durata realizării lucrării; 

n.) întocmește documentaţia de specialitate pentru proiecte de hotărâri şi dispoziţii referitoare la 

domeniul public şi privat al Judeţului Alba, participă la şedinţele de comisii; 

o.) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba şi a dispoziţiilor 

preşedintelui acestuia, în domeniul administrării patrimoniului Judeţului Alba; 

p.) depune anual declaraţiile de impunere pentru clădiri și terenuri din patrimoniul public şi privat 

al Judeţului Alba; 

q.) urmăreşte depunerea declaraţiilor de impunere de către instituţiile publice subordonate care au 

în administrare, concesionare, închiriere clădiri şi terenuri din patrimoniul public ori privat al Judeţului 

Alba; 

r.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

s.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

ş.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

t.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ închiriere/de muncă/ management, etc. iniţiate; 

ţ.) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acesteia; 

u.) pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de 

implementare a strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice judeţene spre aprobare; 

v.) pregăteste şi transmite rapoarte de activitate la Instituţia Prefectului, Unitatea centrală de 

monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi 

programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, dupa caz; 

w.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale 

în vigoare; 

x.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

y.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba 

în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

z.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

aa.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

bb.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Compartimentul Informatică 

 

Art. 40. Compartimentul Informatică efectuează următoarele activități: 

a.) asigură şi răspunde de întocmirea și punerea în aplicare a programului de informatizare pe 

baza nevoilor Consiliului Judeţean Alba şi a normelor legale; 
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b.) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de 

specialitate, sistemul informatizat al Consiliului Judeţean Alba şi formulează propuneri privind 

informatizarea unor activităţi şi/sau îmbunătățirea aplicațiilor utilizate; 

c.) stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi 

compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba pentru a fi cuprins în lista de 

investiţii anexă la bugetul propriu al Judeţului Alba; 

d.) asigură şi răspunde de întreţinerea echipamentelor IT din dotarea Consiliului Judeţean Alba în 

limita competenţelor; 

e.) întocmește și actualizează cartea tehnică a fiecărui echipament IT; 

f.) întreţine bazele de date, aplicațiile, serverele şi toate echipamentele IT din dotarea Consiliului 

Judeţean Alba şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator; 

g.) asigură şi răspunde de securitatea datelor din sistem; 

h.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

i.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

j.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

k.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

l.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

m.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

n.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

o.) restricţionează şi/sau monitorizează accesul la site-uri considerate periculoase sau de phising  

pentru a putea astfel garanta securitatea sistemului informatic al Consiliului Judeţean Alba; 

p.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

q.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

r.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

3. Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ 

 

Art. 41.  (1) Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ este condus de un șef 

serviciu. 

       (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar din cadrul serviciului. 

       (3) Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ efectuează următoarele 

activități: 

a.) îndeplinește lucrările aferente inventarierii resurselor turistice, administrează registrele locale 

ale patrimoniului turistic şi transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice datele 

solicitate, în vederea centralizării şi includerii acestora în Registrul General al Patrimoniului Turistic; 

b.) inițiază proiecte de dezvoltare a turismului, în vederea promovării lor prin Programul anual de 

dezvoltare a turismului;  

c.) sprijină autoritățile publice locale în întocmirea documentaţiilor tehnico-economice privind 

atestarea staţiunilor turistice; 

d.) participă la pârtiilor de schi;  

e.) desfășoară activități pentru punerea în valoare a potențialului turistic și pentru respectarea 

normelor de protecție a acestora;  

f.) inițiază și propune parteneriate cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale în vederea 

promovării măsurilor de dezvoltare a turismului în Judeţul Alba; 
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g.) colaborează și coordonează cu centrelor de informare şi dezvoltare turistică în ceea ce privește 

promovarea turistică a județului Alba ; 

h.) participă în comisiile de licitaţii pentru achiziţionarea serviciilor, lucrărilor sau produselor 

specifice domeniului de activitate al serviciului; 

i.) iniţiază şi sprijină proiecte de promovare a artei, culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a 

meşteşugurilor şi artei populare autentice, în scopul păstrării specificului zonal, a diversităţii şi identităţii 

etnoculturale; 

j.) sprijină, în condiţiile legii, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare în domeniul 

turismului, culturii, artei și științei asigură editarea şi difuzarea materialelor informative şi de promovare a 

potențialului turistic și a moştenirii culturale, artistice și științifice, potrivit obiectului de activitate; 

k.) coordonează și asigură participarea și reprezentarea Județului Alba la expozițiile şi târgurile 

naționale și internaționale; 

l.) asigură monitorizarea activității instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Alba; 

m.) participă la elaborarea proiectelor regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor 

de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Alba, a proiectelor contractelor de management ale 

managerilor acestora și asigură monitorizarea lor; 

n.) participă în comisiile de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management 

la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

o.) participă în comisiile de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Alba; 

p.) asigură, conform legislației în vigoare, condiţiile necesare pentru organizarea şi desfășurarea 

activităților sportive destinate tinerilor; 

q.) propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu structurile asociative de tineret, cu 

alte instituţii, structuri guvernamentale sau neguvernamentale în vederea elaborării de programe pentru 

tineret care să contribuie la: 

► dezvoltarea responsabilității personale a tinerilor, iniţiativei, a solidarității și a 

spiritului civic; 

► stimularea participării active a tinerilor în procesul decizional; 

► creşterea spiritului de iniţiativă, solidaritate şi antreprenorial al tinerilor; 

► dezvoltarea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a 

tinerilor; 

► prevenirea și diminuarea delicvenței în rândul tinerilor; 

 r.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

s.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

ș.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei în vigoare  

şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

t.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

ț.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

u.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

v.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

w.) participă în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului 

propriu și, la solicitare, din cadrul instituțiilor subordonate sau a primăriilor din județ; 

x.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

y.) colaborează cu ministerele de resort, cu instituțiile publice deconcentrate și autoritățile publice 

locale sau județene, după caz, precum și cu alți actori, în limita legii și a mandatului primit din partea 

conducerii Consiliului Județean Alba; 

z.) participă la grupurile de lucru constituite la nivelul județului Alba în vederea elaborării 
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documentelor strategice și de politici publice sectoriale, precum și în cele pentru monitorizarea 

implementării acestora, în baza dispoziției președintelui Consiliului Județean Alba sau a mandatului 

primit din partea conducerii. 

aa.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

bb.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

CAPITOLUL VII Structuri funcționale coordonate/subordonate  

de Administratorul public 

 

1. Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 
 

Art. 42.  (1) Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 este subordonat 

direct administratorului public și este condus de un şef serviciu. 

                     (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcţionar public din cadrul serviciului. 

           (3) Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 are ca obiectiv 

general: coordonarea la nivel județean a pregătirii, organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor şi 

proiectelor necesare implementării Programului Alba-România 100. 

           (4) Programul Alba - România 100 se definește ca fiind totalitatea acțiunilor dedicate 

sărbătoririi centenarului Marii Unirii și a Zilei Încoronării, în perioada 2016-2022 la nivelul Județului 

Alba. 

           (5) Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 are ca obiective 

specifice:  

 ► viabilizarea investițiilor de infrastructură ale programului prin care se vor moderniza/ reabilita/ 

consolida obiectivele:  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii, Museikon, sediul Consiliului 

Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Depozitul de ceramică, Centrul Cultural 

„Castel Sîncrai”, Teatru de Proiecte; 

     ► crearea unei rețele/ asocieri/ parteneriate cu instituțiile implicate în sărbătorirea centenarului 

Marii Unirii și a Zilei Încoronării, la nivel local și central; 

     ► promovarea programului. 

    (6) Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 efectuează 

următoarele activități: 

 a.) coordonează desfășurarea în mod unitar, la nivel județean, a manifestărilor, acțiunilor și 

proiectelor Programului Alba - România 100; 

 b.) întocmește Platforma-program Alba - România 100; 

 c.) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea Programului Alba-

România 100; 

 d.) elaborează/ contractează documente, rapoarte, sinteze, programe, strategii, studii de piață, 

planul de marketing, planul de comunicare, necesare implementării Programului Alba-România 100; 

 e.) efectuează activitatea de documentare legislativă pentru fundamentarea și întocmirea 

proiectelor de acte normative din domeniul specific;  

 f.) propune/ inițiază parteneriate/ colaborează cu instituţiile subordonate Consiliului Județean 

Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia), administrații publice locale și 

centrale, organizaţii non-guvernamentale implicate în sărbătorirea centenarului Marii Uniri și a Zilei 

Încoronării;  

 g.) fundamentează/ stabileşte/ instituie măsurile de comunicare publică şi identitate vizuală pentru 

acţiunile şi manifestările privind implementarea Programului Alba-România 100; 

 h.) urmărește întocmirea actelor premergătoare realizării obiectivelor de investiții de la alin. (5): 

certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizații de construire etc.; 

 i.) asigură urmărirea și supravegherea lucrărilor de investiții prin servicii de dirigenție de șantier; 

 j.) organizează și participă la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală la expirarea 

perioadei de garanție, asigură secretariatul comisiei de recepție; întocmește actele prevăzute de lege și 

urmărește executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție; 

 k.) urmărește funcționalizarea și punerea în valoare din punct de vedere social, istoric și cultural  

a obiectivelor de investiții de infrastructură menționate la alin. (55); 

 l.) stabilește programul evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Marii Uniri și a Zilei 

Încoronării în Județul Alba; 
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 m.) concepe/ contractează/ realizează materialele de promovare ale Programului Alba-România 

100; 

 n.) desfășoară activități pentru punerea în valoare a potențialului cultural-istoric în contextul 

Programului Alba-România 100 prin organizarea și derularea de proiecte de campanii publicitare care să 

includă mass-media (presa scrisă și audio-vizual), conferințe de presă etc. ; 

 o.) organizează/ coordonează/ promovează/ implementează evenimente/ manifestări pentru 

punerea în valoare a Programului Alba-România 100; 

 p.) coordonează și asigură participarea/ reprezentarea Programului Alba-România 100 la 

expozițiile și târgurile naționale și internaționale; 

 q.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 r.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

 s.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al serviciului potrivit legislaţiei în vigoare  

şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 ș.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 t.) asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

 ț.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 u.)  colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean în vederea 

îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 v.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 w.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţa; 

 x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

2. Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism 

 

Art. 43. (1) Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism este subordonată direct 

administratorului public și este condusă de Arhitectul şef.  

 (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui funcționar 

public din cadrul direcției. 

 (3) Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism are următoarea structură funcţională: 

 I. Compartimentul Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare si control    

 II. Compartimentul Urbanism, avizare, autorizare  

 III. Compartimentul Arii protejate  

              IV. Biroul Programe şi proiecte mediu  

Art. 44. Compartimentul Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control  îndeplineşte 

urmatoarele activităti: 

a.)  răspunde de punerea în executare a prevederilor legale în domeniul amenajării teritoriului, 

cadastrului și gestiunii localităților; 

b.)   asigura corelarea strategiei de dezvoltare integrata a judetului cu planul de amenajare a 

teritoriului judetean; 

c.)  organizeaza procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului judetean si le 

supune aprobarii consiliului judetean; 

d.) coordoneaza elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale si elaborarea strategiilor 

de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana pe care le supune aprobarii consiliului judetean, 

in baza referatului tehnic al arhitectului-sef; 



 

93 

e.) coordonează activitatea autorităților publice locale în domeniul urbanismului și acordă 

asistența tehnică de specialitate primarilor în vederea stabilirii orientărilor generale privind dezvoltarea 

urbanistică a localităților; 

f.)   propune asocierea, in conditiile legii, a judetului, cu comunele si orasele interesate; 

g.) asigură secretariatul Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

h.)  convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism; 

i.)  răspunde şi verifică documentațiile de urbanism, amenajare a teritoriului ce urmează a fi 

supuse avizării sau aprobării potrivit competențelor legale, sub aspectul: 

► respectării prevederilor legale referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap; 

► protejării și punerii în valoare a patrimoniului natural, cultural și construit; 

► utilizării eficiente a terenurilor în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; 

► calității cadrului construit, amenajat și plantat; 

► prevederii măsurilor de protejare a localităților împotriva dezastrelor naturale. 

j.)  răspunde şi redactează avizul arhitectului șef pe baza fundamentării din punct de vedere tehnic 

a Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului și urbanism și în baza avizelor emise anterior  

pentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului; 

k.)  redactează, eliberează şi răspunde de avizele de initiere necesare elaborării Planurilor 

Urbanistice Zonale pentru consiliile locale care nu dispun de structuri de specialitate, în vederea avizării 

acestora în Comisia tehnică județeană de amenajare a teritoriului și urbanism; 

l.)  asigură informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a 

teritoriului a caror aprobare revine Consiliului judetean Alba, conform Ordinului ministrului dezvoltării 

regionale și turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, 

precum și în conformitate cu ”Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism”; 

m.) întocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile privind elaborarea 

Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism în vederea accesării de fonduri pentru 

finanțare; 

n.) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și 

Inspectoratului Regional în Construcţii Centru - Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii Alba 

situatiile cu privire la evidenta si actualizarea documentațiile de amenajarea teritoriului si urbanism; 

o.) pentru documentațiile proprii de urbanism și amenajarea teritoriului, urmărește obținerea 

avizelor necesare și aprobarea acestora; 

p.) gestionează documentațiile tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului realizate din fonduri 

proprii, precum și cele supuse avizării în Comisia tehnică județeană de amenajare a teritoriului și 

urbanism; 

q.)  culege, stochează și prelucrează date privind gestiunea teritoriului administrativ al Județului 

Alba necesare întocmirii strategiilor de dezvoltare; 

r.) urmărește şi răspunde de respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de 

construcții pe teritoriul administrativ al Județului Alba, precum și respectarea disciplinei în urbanism și 

amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construcțiilor;  

s.) elaboreaza si actualizeaza procedurile de control in domeniu; 

ş.) informarea permanenta privind disciplina in domeniu si luarea masurilor care se impun; 

t.) elaborare de ghiduri si indrumare pentru cetateni si autoritatile administratiei publice; 

 ţ.) întocmește procese - verbale de constatare a contravențiilor în situațiile de încalcare a 

prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 u.) asigură secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

v.) răspunde şi verifică documentațiile depuse spre avizare în cadrul Comisiei socio-economice de 

examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, sub aspectul: 

► localizării spațiale a impactului urbanistic al implantării structurii de vânzare; 

► protejării intereselor consumatorilor, impactul socio-economic și crearea de locuri de muncă; 

► impactului asupra comerțului existent în zonă. 

w.) redactează şi răspunde de avizul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a 

implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare; 

x.) răspunde, inițiază și îndeplinește procedura privind angajarea cheltuielilor din buget, pentru 

proiectele inițiate de Arhitectul șef; 

y.) analizează și soluționează petițiile cetățenilor în domeniul amenajării teritoriului, cadastrului şi 

gestiunii localităţilor; 
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z.) răspunde, verifică și recepționează documentațiile topografice aferente terenurilor aflate în 

patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, în vederea eliberării 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform prevederilor H.G. nr. 

834/1991 și fundamentează proiectele de hotărâre; 

aa.) întocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile privind lucrările de 

cadastru de specialitate imobiliar-edilitar în vederea accesării de fonduri pentru finanțare; 

bb.) organizează și coordonează constituirea și dezvoltarea băncilor de date urbane; 

cc.) participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare și le avizează din punct de vedere al 

conformității cu documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism legal aprobate; 

dd.) avizează și răspunde de proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității 

cu documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate; 

ee.) cooperează cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru în vederea participării la acțiuni 

comune și transmite acesteia propuneri pentru elaborarea strategiilor în domeniul amenajării teritoriului;  

ff.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

gg.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

hh.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

ii.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

jj.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale in 

vigoare; 

kk.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

ll.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

mm.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

nn.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondență; 

oo.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 45. Compartimentul Urbanism, avizare, autorizare efectuează următoarele activități: 

a.) pune în executare prevederile legale în domeniul urbanismului și al autorizării executării 

lucrărilor de construcții; 

b.) asigură îndrumare de specialitate solicitanților cererilor pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism; 

c.) analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare eliberării certificatelor de 

urbanism care intră în competența de emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba, precum și cele 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism care intră în competența de emitere a primarilor comunelor, 

potrivit prevederilor legale; 

d.) întocmește, eliberează şi răspunde de certificatele de urbanism care intră în competența de 

emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba pentru documentațiile tehnice analizate, precum și 

avizele structurii de specialitate solicitate de către primarii comunelor pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism care intră în competența de emitere a acestora, potrivit prevederilor legale; 

e.) asigură evidența la zi a certificatelor de urbanism eliberate, precum și a avizelor structurii de 

specialitate date pentru eliberarea certificatelor de urbanism de către primarii comunelor; 

f.) analizează cererile, verifică și examinează documentațiile tehnice (Proiectul pentru Autorizația 

de Construcție/Proiectul pentru Autorizația de Demolare/Proiectul de Organizare Execuție Lucrări) pentru 

eliberarea autorizațiilor de construire/desființare emise de preşedintele Consiliului Judeţean Alba, precum 

și pentru autorizațiile de construire/desființare emise de primarii comunelor,  potrivit prevederilor legale, 

stabilind și taxele aferente; 
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g.) întocmește, eliberează şi răspunde de autorizațiile de construire/desființare care intră în 

competența președintelui Consiliului Judeţean Alba pentru documentațiile (Proiectul pentru Autorizația 

de Construcție/Proiectul pentru Autorizația de Demolare/Proiectul de Organizare Execuție Lucrări) 

analizate, precum și avizele structurii de specialitate solicitate de către primarii comunelor,  pentru 

eliberarea autorizațiilor de construire/desființare care intră în competența acestora; 

h.) asigură evidența la zi a autorizațiilor de construire/desființare eliberate precum și a avizelor 

structurii de specialitate date pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către primarii 

comunelor; 

i.) întocmește lunar lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare 

emise în luna precedentă și o afișează pe pagina de internet a instituţiei; 

j.) răspunde şi asigură caracterul public al activității de eliberare a certificatelor de urbanism și a 

autorizațiilor de construire/desființare după un program zilnic; 

k.) răspunde şi asigură aplicarea prevederilor legale privind calcularea și încasarea taxelor 

stabilite pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare și a avizelor 

structurii de specialitate; 

l.) răspunde şi urmărește termenele de valabilitate ale autorizațiilor de construire/desființare, iar 

cu cel putin 15 zile înainte de expirarea valabilității înștiințează beneficiarii autorizațiilor de construire 

pentru declararea valorii reale a lucrărilor în vederea regularizării taxei de autorizare; 

m.) comunică în scris compartimentului buget situaţia taxelor încasate  pentru emiterea 

certificatului de urbanism și autorizației de construcție/de demolare, pentru prelungirea termenelor de 

valabilitate ale certificatului de urbanism și autorizației de construcție/demolare şi pentru emiterea 

avizelor structurii de specialitate pentru certificatul de urbanism și autorizația de construcție/ demolare; 

n.) transmite la Inspectoratul Judetean in Constructii, lunar, in prima decada a fiecarei luni, pentru 

luna anterioara, urmatoarele acte: 

- lista planurilor urbanistice aprobate; 

- lista anunturilor de incepere a executiei lucrarilor de constructii; 

- lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite; 

- lista autorizatiilor de construire emise sau prelungite; 

- lista proceselor verbale de receptie intocmite potrivit legii; 

o.) transmite lunar la Direcţia Regională de Statistică Alba situaţia autorizaţiilor de  

construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba până la data de 10 a fiecărei 

luni, pentru perioada anterioară; 

p.) soluționeaza petițiile și propunerile cetățenilor în domeniul urbanismului; 

q.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

r.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

s.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

ș.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

t.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

ț.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

u.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

v.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

w.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

x.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

Art. 46. Compartimentul Arii protejate efectuează următoarele activități: 
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a.) activităţi privind administrarea ariei naturale ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 

Frumoasa; 

b.) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale 

protejate și a zonelor turistice; 

c.) participă la elaborarea proiectelor necesare accesării fondurilor externe;  

d.) inițiază campanii de comunicare cu tematică arii protejate, cu scop educativ și de informare ; 

e.) elaborează Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din Judeţul 

Alba; 

f.) în domeniul protecției naturii, colaborează cu autorităţile și instituţiile judeţene de profil și cu 

organismele și organizaţiile nonguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin 

consiliului judeţean  în domeniul protecţiei capitalului natural; 

g.) promovează imaginea și oportunităţile privind protecția naturii la nivel local, judeţean și 

interjudețean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate și măsurile de 

conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi; 

h.) organizează și participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, alte 

astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale; 

i.) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi şi 

comunităţi locale; 

j.) elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor 

proiecte de hotărâre şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă; 

k.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

l.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului și le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, 

criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în vigoare; 

m.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului  potrivit legislaţiei în 

vigoare  şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

n.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

o.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

p.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

q.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

r.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

s.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

ș.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 Art. 47. (1) Biroul  Programe şi proiecte mediu este condus de un șef birou. 

              (2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui 

funcționar public din cadrul biroului. 

              (3) Biroul efectuează urmatoarele activități: 

 a.) elaborează programe și proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităților, participă la 

elaborarea planurilor regionale din domeniul protecției mediului; 

 b.) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului;  

 c.) participă la elaborarea proiectelor necesare accesării fondurilor externe;  

 d.) inițiază campanii de comunicare pe teme ecologice, cu scop educativ și de informare în 

materie de protecția mediului; 

 e.) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de programe pentru 

refacerea și protecția mediului; 
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 f.) îndeplinește orice alte atribuții rezultate din acte normative sau încredințate de conducerea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 g.) răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în 

vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le transmite 

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 h.) răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele 

de sarcini, după caz; le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

şi stabilesc, împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, respectând legislaţia în 

vigoare; 

 i.) participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări 

/achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al biroului potrivit legislaţiei în vigoare  şi 

participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean; 

 j.) urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor 

subsecvente/contractelor de concesiune/ de muncă/ management, etc. iniţiate; 

 k.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse sau gestionate conform normelor legale în 

vigoare; 

 l.) respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 m.) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba şi cu instituțiile/societăţile  subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

 n.) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi 

serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile exprimate 

fiind consultative; 

 o.) efectuează înregistrarea documentelor intrate în serviciu într-un registru unic de 

corespondenţă; 

 p.) îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea consiliului judeţean, 

precum şi cele rezultate din legi şi acte normative. 

 

Capitolul VIII Dispoziții finale 

 

 Art. 48. (1) Conținutul prezentului Regulament vor fi aduse la cunoștința funcționarilor publici și 

personalului contractual. 

(2) După comunicarea regulamentului, şefii structurilor de specialitate îl vor prezenta salariaţilor 

din respectivul compartiment. 

 Art. 49. Modificarea sau completarea regulamentului se face ori de câte ori din actele normative 

apărute după aprobarea acestuia rezultă atribuţii noi. 

 Art. 50. Biroul resurse umane împreună cu şefii compartimentelor de specialitate vor actualiza 

fişa fiecărui post. 

 Art. 51. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate 

specifice. 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali  

 

  Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017;  

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea modelului legitimației 

pentru aleșii locali;  

- raportul de specialitate nr. 11030 din 15 iunie 2017 al Direcției juridice și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

Luând în considerare prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare 

 - art. 8 alin. 1 și alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 64 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin 

O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 282/2005 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali;  

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 modelul legitimaţiei de consilier judeţean al Consiliului Judeţean Alba, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor care atestă calitatea de membru al 

Consiliului Județean Alba se suportă din bugetul local al Județului Alba. 

Art. 3. Legitimația poate fi păstrată de consilierii județeni, după încetarea mandatului, cu titlu 

evocativ. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției juridică și relații publice 

- Compartimentul administrație publică, relații publice și transparență decizională, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba va efectua demersurile legale necesare pentru confecționarea, 

semnarea, evidența și înmânarea legitimației de consilier județean către membrii Consiliului Județean 

Alba. 

Art. 5. 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, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.  

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 191 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 191 din 29 iunie 2017 

 

 

 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER JUDEȚEAN 

 

 
 

 

 

 Nota:  

1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice 

pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult două caractere, cu aspect sobru, 

menținând diferențierea de mărime şi îngroșare prezentate în model. 

  2. Materialul utilizat pentru confecţionarea legitimațiilor va fi material plastic flexibil alb cu 

grosimea de 0,3 ÷ 0,5 mm.  

3. Legitimațiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor 

de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice 

Generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul 

Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor 

Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării 

şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, 

pe anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 11117/16 iunie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 69888/23 mai 2017/10771/13 iunie 

2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și 

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea 

planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, 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 repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor 

de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale 

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

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 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, Unităților administrativ teritoriale nominalizate; Direcției 

juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba       

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

Nr. 192 

Alba Iulia, 29 iunie 2017  
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     Anexă la Hotararea  

Consiliului Județean Alba nr. 192/29 iunie 2017 

    

    

 

                        REPARTIZAREA 

 

pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, 

pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale  

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017 

 

 

 

  
                                         lei 

 Nr. 

crt. 

Denumire unitate administrativ 

teritorială 
Program 2017 

 
TOTAL, din care: 474490,00 

   1 Abrud   8180,00 

   2 Almașu Mare 16302,58 

   3 Arieșeni 16302,58  

  4 Avram Iancu 16302,58  

  5 Baia de Arieș 23955,64  

  6 Bistra   8649,52  

  7 Blaj 16302,58  

  8 Cenade 23955,64  

  9 Cergău 16302,58  

10 Ciuruleasa 16302,58  

11 Cricău 16302,58  

12 Gîrda de Sus 23955,64  

13 Horea 20000,00  

14 Lopadea Nouă 16302,58  

15 Mogoș 16302,58  

16 Ocna Mureș 16302,58 

 17 Ocoliș 20000,00 

 18 Pianu 20000,00 

 19 Poșaga 23955,64 

 20 Rîmeț 16302,58  

21 Roșia de Secaș 16302,58 

 22 Scărișoara 20000,00 

 23 Sohodol 16302,58 

 24 Șpring 16302,58 

 25 Vadu Moților   8649,52 

 26 Valea Lungă 16302,58 

 27 Vidra 20000,00  

28 Zlatna   8649,70 

                     

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Ocna Mureş - Noşlac, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Ocna Mureş - Noşlac, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Ocna Mureş - Noşlac, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11130 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Ocna Mureş - Noşlac, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

10963/14 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Ocna Mureş - Noşlac;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017 - 30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Ocna Mureş - Noşlac, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 193  

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Cisteiu de Mureş, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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 Alba Iulia - 

Cisteiu de Mureş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL;  

      - 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 Alba Iulia - Cisteiu de Mureş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11132 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Cisteiu de Mureş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

10964/14 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/ iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Cisteiu de 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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Cisteiu de Mureş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU       

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 194 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Săliştea, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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 Alba Iulia - 

Săliştea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL;  

      - 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 Alba Iulia - Săliştea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11138 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Săliştea, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10965/14 iunie 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Săliştea;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Săliştea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 195 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sînmiclăuş, operatorului 

de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Sînmiclăuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Sînmiclăuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11153 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Sînmiclăuş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10966/14 

iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sînmiclăuş;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Sînmiclăuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 196 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Aiud - Livezile - Rădeşti, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Aiud - Livezile - Rădeşti, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Aiud - Livezile - Rădeşti, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11154 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Aiud - Livezile - Rădeşti, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 10968/14 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Aiud - Livezile - Rădeşti;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Aiud - Livezile - Rădeşti, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod 

de înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 197  

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Gîrbova de Jos - Aiud, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Gîrbova de Jos - Aiud, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Gîrbova de Jos - Aiud, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11156 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Gîrbova de Jos - Aiud, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

10969/14 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Gîrbova de Jos - Aiud;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Gîrbova de Jos - Aiud, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod 

de înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 198 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Zlatna, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Zlatna, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11158 din iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Zlatna, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10970/14 iunie 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Zlatna, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 199 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Pianu de Sus, operatorului 

de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Pianu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Pianu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11160 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Pianu de Sus, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10971/14 

iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Pianu de Sus;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Pianu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 200 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă - 

Bălcaciu, operatorului de transport rutier  

SC Livio Dario SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Bucerdea Grînoasă - Bălcaciu, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă - Bălcaciu, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11164 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă - Bălcaciu, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 10972/14 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Pianu de Sus;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă - Bălcaciu, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, cod de înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, 

Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 201 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Draşov - Alba Iulia, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Draşov - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Draşov - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11168 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Draşov - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10973/14 iunie 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Draşov - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Draşov - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                       Vasile BUMBU                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 202 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Geoagiu de Sus, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11172 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Geoagiu de Sus, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

10974/14 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/16 iunie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Geoagiu de Sus;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 203 

Alba Iulia,  29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Galda de Jos - Ighiu -

Ighiel, operatorului de transport rutier  

SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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 Alba Iulia - 

Galda de Jos - Ighiu - Ighiel, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL;  

      - 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 Alba Iulia - Galda de Jos - Ighiu - Ighiel, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11181 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Galda de Jos - Ighiu - Ighiel, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 10975/14 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/16 iunie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Galda de Jos - Ighiu - Ighiel;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Galda de Jos - Ighiu -Ighiel, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, 

cod de înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul 

Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 204 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Bucerdea Grînoasă, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11183 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

10976/14 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/ 15 iunie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Bucerdea Grînoasă, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 205 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şilea - Alba Iulia, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Şilea - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Şilea - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11185 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Şilea - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10977/14 iunie 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/15 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Şilea - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Şilea - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 206 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Geoagiu de Sus, 

operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11187 din 16 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Geoagiu de Sus, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

10991/15 iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1222/16 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Geoagiu de Sus;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2018, pe 

traseul Alba Iulia - Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de 

înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU        
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTARARE 

privind aprobarea modificării Organigramei  

şi a Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11136/16 iunie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1273/15 iunie 2017 a Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10986/15 iunie 2017;  

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

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. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, 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 Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba, aceasta urmând să 

aibă structura prevăzuta în anexa nr.  1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba, acesta 

urmând să aibă structura prevăzuta în anexa 2 - parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 20/26 ianuarie 2017 îşi încetează aplicabilitatea 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Centrului de Cultură „Augustin 

Bena“ Alba, vor 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, Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţei 

gestionarea patrimoniului, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 208/29 iunie 2017 

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

Total posturi: 59, din care 

5 posturi conducere 

54 posturi execuție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

CONTRASEMNEAZĂ 

   PREȘEDINTE       SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                Vasile BUMBU 
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1  -  1  -  1  -  1  1 

5  3  11,5  6  14  4  4  6,5 

6  3  12,5  6  15  4  5  7,5 

CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

MANAGER 

CONTABIL ȘEF 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr.  208/29 iunie 2017 
 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL CENTRULUI  DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 

2 Referent de specialitate gradul II S 1 

3 Şofer I  M 1 

4 Muncitor calificat  1 

5-6 Îngrijitor   2 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR- CONTABIL 

7 Economist gradul IA S 1 

8 Refernt treapta I M 1 

9 Referent gradul I A S 1 

SERVICIUL ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI „AUGUSTIN BENA” 

10 Şef serviciu gradul I S 1 

11-13 Instructor treapta II M 3 

14 Butafor treapta II  1 

15-17 Expert gradul I S 3 

18 Expert gradul II (1 cu ½ normă) S 0,5 

19 Instructor treapta I M 1 

20-22 Instructor treapta III M 3 

COMPARTIMENTUL PROMOVARE ȘI VALORIFICARE A PRODUSELOR ŞI 

SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE 

23 Referent treapta IA  M 1 

24 Referent gradul IA S 1 

25-26 Referent gradul I S 2 

27 Grafician gradul I S 1 

28 Operator sunet gradul I S 1 

SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA”  

AL JUDEŢULUI ALBA 

29 Şef serviciu gradul I S 1 

30-31 Solist instrumentist treapta I M 2 

32 Artist instrumentist gradul IA S 1 

33 Artist instrumentist gradul IA - acordeon S 1 

34 Artist instrumentist gradul IA - braci S 1 

35 Artist instrumentist gradul I S 1 

36 Artist instrumentist gradul II S 1 

37 Solist vocal gradul I S 1 

38-40 Solist vocal treapta I M 3 

41-42 Solist vocal treapta I ( 2 posturi cu ½ normă) M 1 

43 Consultant artistic gradul IA S 1 

44 Producător delegat gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ „AUGUSTIN BENA”  

A JUDEŢULUI ALBA 

45 Concert maestru gradul IA S 1 

46 Solist instrumentist treapta III M 1 

47-48 Artist instrumentist gradul II S 2 

SERVICIUL REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

49 Șef serviciu, gradul I S 1 

50 Redactor, gradul IA S 1 
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51 Redactor, gradul I S 1 

52 Redactor, treapta I M 1 

53 Secretar redacţie, gradul II S 1 

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA 

54 Şef serviciu gradul I S 1 

55-58 Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă) M 2,5 

59 Instrumentist treapta III (2 cu ½ normă) M 1 

60 Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) S 0,5 

61 Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) - trompetă S 0,5 

62-63 Artist instrumentist gradul I (4 cu ½ normă) S 2 

TOTAL 59 

 

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 

Consiliul Județean Alba întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017;  

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizări Monografiei economico-militară a județului 

Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizări Monografiei 

economico-militară a județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11189 din 16.06.2017 al Structurii de securitate la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a județului Alba; 

- adresa nr. 186/AB din 15 iunie 2017 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul 

Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11184 din 16 iunie 2017. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului 

pentru apărare, republicată; 

- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-

militare a județului, respectiv a municipiului București, aprobate prin H.G. nr. 1174/2011. 

- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de 

Stat și Probleme Speciale  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1.  Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Alba, document care 

are atribuit nivel de clasificare secret de serviciu, sens în care, anexele nr. 1a, nr. 3, nr. 8a, nr. 8e, nr. 9, 

nr. 10, nr. 16, nr. 20a și nr. 20b,  se modifică și se înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Structura de securitate 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 (cu excepția anexelor) 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, Biroului resurse umane și Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

Art. 4. Prin intermediul Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba prezenta hotărâre (împreună cu anexele) se comunică: Administrației Naționale a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Centrului Militar Județean Alba și Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale – Județul Alba. 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
Nr. 209  

Alba Iulia, 29 iunie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a 

administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea şi eliberarea 

din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru 

numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de 

administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11190/16 iunie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 190/29 iunie 2017 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 113 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă criteriile, procedura pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului 

public, precum şi atribuţiile specifice funcţiei de administrator public în cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 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 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, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului 

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

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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Alba Iulia,  29 iunie 2017 
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 210/29 iunie 2017 

 

 

Criteriile, procedura pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, şi 

atribuţiile specifice funcţiei de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 

 

 

I. Numirea în funcția de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba se face de către Președintele Consiliului Județean Alba, prin dispoziție, pe baza unui 

concurs organizat în conformitate cu prevederile legale. 

Concursul pentru ocuparea postului de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba se va organiza cu respectarea prevederilor referitoare la organizarea și 

desfășurarea concursului de ocupare a unui post contractual de conducere astfel cum sunt reglementate în 

Regulamentul-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 

aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare. 

Poate ocupa funcția de administrator public persoana care îndeplinește pe lângă condițiile 

prevăzute de H.G. 286/2011, următoarele condiții specifice: 

 Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă Domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe 

inginereşti; Ramura de științe (RSI) – inginerie civilă sau Domeniul fundamental (DFI) – științe umaniste 

și arte; Ramura de științe (RSI) – arhitectură; 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 10 ani; 

 Experienţă în funcţii de conducere de minim 5 ani; 

 Experienţă în administrația publică centrală sau locală de minim 5 ani. 

Persoana declarată admisă la concurs va încheia cu Preşedintele Consiliului Județean Alba un 

contract de management pe perioadă nedeterminată, asimilat din punct de vedere al relațiilor de muncă 

contractului individual de muncă, prevăzut de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și 

completările ulterioare. 

II. Eliberarea din funcția de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba se face prin dispoziție, de către Președintele Consiliului Județean Alba în următoarele 

situații: 

 la data decesului administratorul public; 

 la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții administratorul 

public; 

 dacă administratorul public nu mai îndeplinește condițiile de ocupare impuse; 

 la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare 

pentru pensionare; 

 ca urmare a constatării nulității absolute a actului administrativ de numire în funcție, de la data 

la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; 

 când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru săvârșirea unei 

infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, 

infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție 

care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de 

libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii; 

 în cazul în care administratorul public este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o 

perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; 

 ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția de administrator public sau de a 

exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, ca pedepse complementare, sau ca 

urmare a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranță, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; 

 în cazul în care administratorul public a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la 

regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul de management sau regulamentul 

intern, ca sancțiune disciplinară; 

 în cazul în care autoritatea își încetează activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar 

administratorul public nu este de acord să o urmeze; 

 în cazul în care autoritatea își reduce personalul ca urmare a reorganizării activității, prin 

reducerea postului ocupat de administratorul public; 
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 pentru incompetența profesională, în cazul obținerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea 

performanțelor profesionale individuale sau la constatarea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în 

contractul de management; 

 în cazul în care starea sănătății fizice sau/și psihice a administratorului public, constatată prin 

decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să își îndeplinească 

atribuțiile corespunzătoare funcției deținute; 

 prin acordul părților, consemnat în scris; 

 prin renunțarea administratorul public la mandatul încredințat. 

III. Atribuțiile specifice funcției de administrator public sunt: 

 Organizează, coordonează și gestionează activitatea Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba – România100 și a Direcției amenajarea teritoriului și urbanism; 

 Coordonează următoarele instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean 

Alba: 

o Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

o Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

o Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 Coordonează activitatea de evaluare a managementului instituțiilor de cultură pe care le 

coordonează; 

 Asigură administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a județului, aflate 

în gestiunea serviciilor coordonate, în scopul satisfacerii cerințelor cetățenilor; 

 Organizează și coordonează elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare pentru 

serviciile pe care le coordonează; 

 Elaborează planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a 

județului pentru serviciile pe care le coordonează; 

 Urmărește implementarea politicilor comunitare la nivel județean și regional și transpunerea 

acestora în strategia de dezvoltare județeană; 

 Asigură monitorizarea și evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe; 

 Participă în calitate de invitat la ședințele de consiliu județean, își exprimă punctul de vedere 

cu privire la problemele legate de serviciile pe care le coordonează, iar opiniile sale vor fi consemnate în 

procesul verbal de ședință; 

 Coordonează activitatea de implementare a proiectelor Consiliului Județean Alba cu finanțare 

din fonduri nerambursabile în domeniul serviciilor pe care le coordonează; 

 Coordonează activitățile de scriere și contractare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în 

domeniul serviciilor pe care le coordonează; 

 Participă la implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile, în domeniul 

serviciilor pe care le coordonează, în calitate de membru în echipele de proiect; 

 Reprezintă Consiliul Județean Alba și pe Președintele Consiliul Județean Alba, prin delegare 

din partea acestuia în raport cu alte instituții, organizații și O.N.G.-uri locale, regionale, naționale și 

internaționale; 

 Evaluează, revizuiește și propune recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente; 

 Asigură promovarea și creșterea vizibilității Județului Alba; 

 Asigură promovarea relațiilor de colaborare cu partenerii locali, regionali și internaționali; 

 Îndeplinește alte atribuții relevante postului, încredințate de Președintele Consiliului Județean 

Alba; 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru, operatorului 

de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Alba Iulia - 

Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 

      - 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 Alba Iulia - Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11198 din 19 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11125/16 

iunie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1241/19 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sîntimbru;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2019, pe 

traseul Alba Iulia - Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO14233677, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Cornel Medrea, nr. 16 A, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 



 

141 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU 

       

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 211 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție 

a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unor suprafețe de teren 

pentru posturi de transformare și rețele electrice subterane de medie tensiune înscrise în CF nr. 

70275 Galda de Jos și CF nr. 70176 Săliștea 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute în favoarea 

Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unor suprafețe de teren pentru 

posturi de transformare și rețele electrice subterane de medie tensiune înscrise în CF nr. 70275 Galda de 

Jos și CF nr. 70176 Săliștea; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de uz 

și servitute în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unor 

suprafețe de teren pentru posturi de transformare și rețele electrice subterane de medie tensiune înscrise în 

CF nr. 70275 Galda de Jos și CF nr. 70176 Săliștea; 

- raportul de specialitate nr. 11221/19 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

-  solicitarea nr. 701/6357/16 iunie 2017 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A., înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11166/16 iunie 2017, 

împreună cu Convenția de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice. 

- solicitarea nr. 701/6532/21 iunie 2017 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A., înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11430/21 iunie 2017, 

împreună cu Convenția de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice. 

Ținând cont de prevederile : 

- Contractului de administrare nr. 11618 – 3767/16 iulie 2014 – 18 august 2014 încheiat între 

U.A.T. Comuna Galda de Jos și U.A.T. Județul Alba prin Consiliul Județean Alba; 

- Contractului de administrare nr. 17248 – 4578/21 octombrie 2014 – 16 octombrie 2014 

încheiat între U.A.T. Comuna Săliștea și U.A.T. Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Galda de Jos nr. 40/2017 privind aprobarea 

Convenției de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice, și împuternicirea 

primarului comune Galda de Jos, județul Alba, pentru semnarea Convenției de constituire a dreptului de 

uz, servitute și acces la utilități publice; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

  - art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  art. 861 alin. 3 și art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 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 constituirea dreptului de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 10 mp pentru postul de transformare și 700 

mp pentru rețeaua electrică subterană de medie tensiune din imobilul teren înscris în CF 70275 Galda de 

Jos și nr. cad. 70275, situat administrativ în comuna Galda de Jos.  

 Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra suprafeței de 4 mp pentru postul de transformare și 8 mp 

pentru rețeaua electrică subterană de medie tensiune din imobilul teren înscris în CF 70176 Săliștea și nr. 

cad. 70176, situat administrativ în comuna Săliștea, sat Tărtăria.  
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Art. 3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba pentru semnarea  Convenției de 

constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba pentru semnarea  Convenției de 

constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Predarea-preluarea suprafețelor descrise la art. 1 și art. 2 se face pe bază de protocol. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului 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; Consiliului local al comunei Galda de Jos, 

Consiliului local al comunei Săliște, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., 

Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

     PREŞEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

 Ion DUMITREL                                  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                             Vasile BUMBU 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 212 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 212/29 iunie 2017 

 

Convenție de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice 

 

Capitolul I - Părţile contractante 

Art. 1.  
Comuna Galda de Jos, cu sediul în localitatea Galda de Jos, str. Principală, nr. 90, județul Alba 

telefon/fax 0258/846032; 0258/846101,  reprezentată de domnul Romulus Raica - primar, în calitate de 

titular al dreptului de proprietate asupra imobilului situat administrativ în comuna Galda de Jos, înscris în 

CF 70275 Galda de Jos, sub nr. cadastral 70275, teren extravilan, în suprafaţă de 250.000 mp, denumit în 

continuare proprietar  

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, reprezentat de domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte şi domnul Florin Marian AITAI – director executiv, în calitate de titular al 

dreptului de administrare asupra imobilului situat administrativ în comuna Galda de Jos, înscris în CF 

70275, sub nr. cadastral 70275, teren extravilan, în suprafaţă de 250.000 mp, denumit în continuare 

administrator.  

și  

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, cu sediul în localitatea 

Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, județul Brașov, telefon 0268/830599, CIF RO14493260, reprezentată 

de domnul Nicu Constandache, Director General, prin SDEE Alba, având sediul în Alba Iulia, P-ța 

Consiliul Europei, nr. 1, județul Alba, J01/121/18.03.2002, CUI 14519580, reprezentată de domnul 

Bogdan Medrea, Director, în calitate de beneficiar  

 Întrucât 

Pe terenul înscris în CF 70275 Galda de Jos, sub nr. cadastral 70275, teren extravilan, în suprafaţă 

de 250.000 mp, județul Alba, urmează a se amplasa următoarele rețele electrice proprietatea 

beneficiarului Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA:  

- linie electrică subterană de medie tensiune, în lungime de 700 m (situată în incinta Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos), suprafaţă afectată de 700 mp,  

- post de transformare în anvelopă de beton cu suprafaţa ocupată de 10mp, amplasat conform 

schiței anexate  

(denumite în continuare „rețele electrice”), 

Părţile doresc să reglementeze situaţia juridică a terenului unde se află amplasate  reţelele 

electrice menţionate mai sus. 

În consecinţă, părţile au convenit încheierea prezentei convenții de constituire a dreptului de uz, 

servitute și acces la utilitățile publice, cu respectarea următoarelor clauze:  

Capitolul II – Obiectul convenției 

Art. 2.  

(1) Proprietarul și administratorul terenului situat administrativ în comuna Galda de Jos, înscris în 

CF 70275 Galda de Jos, sub nr. cadastral 70275, teren extravilan, în suprafaţă de 250.000 mp, constituie 

în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, pentru suprafața ocupată 

de 10 mp de un postul de transformare în anvelopă beton și pentru suprafaţa de 700 mp, ocupată rețeaua 

electrică subterană de medie tensiune, bunuri proprietatea beneficiarului Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, amplasate în incinta Centrului de Management Integrat al 

Deşeurilor Galda: 

(i) Dreptul de uz și servitute pentru terenul, ocupat de postul de transformare  şi rețeaua electrică 

de alimentare cu energie electrică, drepturi care vor fi exercitate de beneficiar conform Legii nr. 123/2012 

a energiei electrice și gazelor naturale.  

(ii) Dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale, a 

retehnologizării, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție ori în caz de avarie la rețelele electrice.  

Capitolul III – Durata convenției 

Art. 3.  

(1) Exercitarea drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra terenurilor afectate 

se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței instalațiilor.  

(2) Accesul va fi permis numai pe suprafața de teren, care este strict necesară pentru efectuarea 

lucrărilor de retehnologizare, reparație, revizie, lucrări de intervenție ori în caz de avarie la rețelele 

electrice amplasate pe teren.  

(3) Convenția intră în vigoare la data semnării ei și este valabilă pe toată durata existenței 

instalațiilor.  

Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile părţilor 
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Art. 4. Drepturile și obligațiile proprietarului și administratorului:  
(1) Proprietarul și administratorul vor permite accesul neîngrădit personalului și al utilajelor 

Beneficiarului, precum și al firmelor autorizate care prestează servicii pentru Beneficiar de oricâte ori este 

necesar, în scopul executării lucrărilor de modificare, reparații, întreținere, precum și exploatării rețelelor 

electrice.  

(2) Proprietarul se obligă, prin încheierea prezentei convenții, că nu va emite pretenții financiare 

legate de existența rețelelor electrice amplasate pe proprietatea sa, care aparțin beneficiarului. 

Art. 5. Drepturile și obligațiile beneficiarului:  
(1) Beneficiarul are un drept de uz și servitute, gratuit, asupra terenurilor pe care sunt amplasate 

reţelele electrice și drept de acces în scopul executării de lucrări de retehnologizare, reparare, revizie, 

avarii la Instalațiile electrice, drepturi exercitate în baza Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor 

naturale.  

(2) Beneficiarul se obligă să exercite drepturile care fac obiectul prezentei convenții cu bună 

credință, ori de câte ori este nevoie. În cazul unei intervenții pe această proprietate, beneficiarul se obligă 

să refacă amplasamentul la starea inițială în cel mai scurt timp posibil  

 

Capitolul V – Răspunderea părţilor 
Art. 6. Orice dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu interpretarea, 

executarea sau încetarea prezentei convenții va fi soluționată în mod amiabil de către părți. În cazul în 

care părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, respectiva dispută, controversă sau pretenție va fi 

soluționată în mod definitiv de către instanțele competente.  

 

Capitolul VI - Forţa majoră 
Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege.  

 

Capitolul VII – Litigii 
Art. 8. Litigiile care decurg din prezenta convenție se vor soluţiona pe cale amiabilă, inclusiv prin 

mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de instanţa competentă.  

Art. 9. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare/proprietate revine titularului dreptului.  

Capitolul VIII– Dispoziţii finale 
Art. 10. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părţi.  

Art. 11. Modificarea sau completarea prezentei convenții se poate efectua cu acordul părților, prin 

act adițional, în condițiile legii.  

Art. 12. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din prezentul contract.  

Art. 13. Prezenta convenție s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte.  

Art. 14. Prezenta convenție a fost încheiata azi __________ .  

Proprietar,                Administrator,  

Comuna Galda de Jos,            Judeţul Alba prin 

  Consiliul Judeţean Alba  

Primar:          Preşedinte :   

Romulus RAICA                Ion DUMITREL 

Beneficiar, 

SDEE TRANSILVANIA SUD SA 
prin SDEE ALBA 

Director: Bogdan MEDREA 

Serviciul Urmarire Lucrari Investitii: Ioan PERJU 

Consilier Juridic: Nicoleta PUŞCAŞ 

Birou Patrimoniu: Simona CETERAŞ 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 212/29 iunie 2017 

 

Convenție de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice 

 

Capitolul I - Părţile contractante 

Art. 1.  
Comuna Săliștea, cu sediul în localitatea Săliștea, str. Drejman, nr. 447, județul Alba, telefon/fax 

0258/762101; 0258/762007, reprezentată de domnul Aurel STANILA - primar, în calitate de titular al 

dreptului de proprietate asupra imobilului situat administrativ în comuna Săliștea, înscris în CF 70176 

Săliștea, sub nr. cadastral 70176, teren extravilan, în suprafaţă de 13000 mp, denumit în continuare 

proprietar  
Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, reprezentat de domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte şi domnul Florin Marian AITAI – director executiv, în calitate de titular al 

dreptului de administrare asupra imobilului situat administrativ în comuna Galda de Jos, înscris în CF 

70275, sub nr. cadastral 70275, teren extravilan, în suprafaţă de 250.000 mp, denumit în continuare 

administrator.  

și  

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, cu sediul în localitatea 

Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, județul Brașov, telefon 0268/830599, CIF RO14493260, reprezentată 

de domnul Nicu Constandache, Director General, prin SDEE Alba, având sediul în Alba Iulia, P-ța 

Consiliul Europei, nr. 1, județul Alba, J01/121/18.03.2002, CUI 14519580, reprezentată de domnul 

Bogdan Medrea, Director, în calitate de beneficiar  

 Întrucât 

Pe terenul înscris în CF 70176 Săliștea, sub nr. cadastral 70176, teren extravilan, în suprafaţă de 

13000 mp, județul Alba, urmează a se amplasa următoarele rețele electrice proprietatea beneficiarului 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA:  

- linie electrică subterană de medie tensiune, in lungime de 8 m, (situată in incinta – 2 m și înafara 

incintei - 6m a stației de transfer deșeuri Tărtăria),  suprafaţă afectată de 8 mp,  

- post de transformare aerian PTA Stație de Transfer Deșeuri Tărtăria 40kVA, 20/0,4kV și 

separator trifazat de exterior orizontal montate pe un stâlp SC 15014, cu suprafaţa ocupată de 4 mp, 

amplasate conform schiței anexate, (denumite în continuare  „rețele electrice”), 

Părţile doresc să reglementeze situaţia juridică a terenului unde se află amplasate reţelele electrice 

menţionate mai sus. 

În consecinţă, părţile au convenit încheierea prezentei convenții de constituire a dreptului de uz, 

servitute și acces la utilitățile publice, cu respectarea următoarelor clauze:  

 

Capitolul II – Obiectul convenției 
Art. 2. (1) Proprietarul și administratorul terenului situat administrativ în comuna Săliștea, înscris 

în CF 70176 Săliștea, sub nr. cadastral 70176, teren extravilan, în suprafaţă de 13000 mp, constituie în 

favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA, pentru suprafața ocupată de 4 

mp de postul de transformare aerian și pentru suprafaţa de 8 mp, ocupată de rețeaua electrică subterană de 

medie tensiune, bunuri proprietatea beneficiarului Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud SA, amplasate în incinta Stație de transfer deșeuri Tărtăria: 

(i) Dreptul de uz și servitute pentru terenul, ocupat de postul de transformare aerian şi rețeaua 

electrică subterana de alimentare cu energie electrică, drepturi ce vor fi exercitate de beneficiar conform 

Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.  

(ii) Dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale, a 

retehnologizării, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție ori în caz de avarie la rețelele electrice.  

 

Capitolul III – Durata convenției 

Art. 3.  

(1) Exercitarea drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra terenurilor afectate 

se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței instalațiilor.  

(2) Accesul va fi permis numai pe suprafața de teren, care este strict necesară pentru efectuarea 

lucrărilor de retehnologizare, reparație, revizie, lucrări de intervenție ori în caz de avarie la rețelele 

electrice amplasate pe teren.  

(3) Convenția intră în vigoare la data semnării ei și este valabilă pe toată durata existenței 

instalațiilor.  

Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile părţilor 



 

149 

Art. 4. Drepturile și obligațiile proprietarului și administratorului:  
(1) Proprietarul și administratorul vor permite accesul neîngrădit personalului și al utilajelor 

Beneficiarului, precum și al firmelor autorizate care prestează servicii pentru Beneficiar de oricâte ori este 

necesar, în scopul executării lucrărilor de modificare, reparații, întreținere, precum și exploatării rețelelor 

electrice.  

(2) Proprietarul se obligă, prin încheierea prezentei convenții, că nu va emite pretenții financiare 

legate de existența rețelelor electrice amplasate pe proprietatea sa, care aparțin beneficiarului. 

Art. 5. Drepturile și obligațiile beneficiarului:  
(1) Beneficiarul are un drept de uz și servitute, gratuit, asupra terenurilor pe care sunt amplasate 

reţelele electrice și drept de acces în scopul executării de lucrări de retehnologizare, reparare, revizie, 

avarii la Instalațiile electrice, drepturi exercitate în baza Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor 

naturale.  

(2) Beneficiarul se obligă să exercite drepturile care fac obiectul prezentei convenții cu bună 

credință, ori de câte ori este nevoie. În cazul unei intervenții pe această proprietate, beneficiarul se obligă 

să refacă amplasamentul la starea inițială în cel mai scurt timp posibil  

 

Capitolul V – Răspunderea părţilor 
Art. 6. Orice dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu interpretarea, 

executarea sau încetarea prezentei convenții va fi soluționată în mod amiabil de către părți. În cazul în 

care părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, respectiva dispută, controversă sau pretenție va fi 

soluționată în mod definitiv de către instanțele competente.  

 

Capitolul VI - Forţa majoră 
Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege.  

 

Capitolul VII – Litigii 
Art. 8. Litigiile care decurg din prezenta convenție se vor soluţiona pe cale amiabilă, inclusiv prin 

mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de instanţa competentă.  

Art. 9. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare/proprietate revine titularului dreptului.  

Capitolul VIII– Dispoziţii finale 
Art. 10. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părţi.  

Art. 11. Modificarea sau completarea prezentei convenții se poate efectua cu acordul părților, prin 

act adițional, în condițiile legii.  

Art. 12. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din prezentul contract.  

Art. 13. Prezenta convenție s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte.  

Art. 14. Prezenta convenție a fost încheiata azi __________ .  

    Proprietar,                   Administrator,  

Comuna Salistea,         Judeţul Alba  

  Consiliul Judeţean Alba  

      Primar              Preşedinte    

Aurel STANILA                  Ion DUMITREL 

Beneficiar, 

SDEE TRANSILVANIA SUD SA 
prin SDEE ALBA 

Director: Bogdan MEDREA 

Serviciul Urmarire Lucrari Investitii: Ioan PERJU 

Consilier Juridic: Nicoleta PUŞCAŞ 

Birou Patrimoniu: Simona CETERAŞ
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şi Caietului de sarcini 

al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012; 

- raportul de specialitate nr. 11263 din 19 iunie 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; 

- art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126/2016; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

       - art. 2 alin. 1, 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; 

        - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  - Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 

Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Normelor şi procedurilor de utilizare şi securitate ale Sistemului Informatic de Atribuire 

Electronică în Transporturi(SIAE), aprobate prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Agenda digitală a 

României nr. 22/2014; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, prevăzut în Anexa nr. 1 la  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, după cum urmează: 

1. La articolul 1, alineatul 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. (1) Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Județul Alba, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor 

de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor 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, ale Criteriilor de 

evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de 

transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii 

regulate în trafic județean,cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul comun al 

minstrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 

240/1614/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007, ale 
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Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport 

public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007, ale O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe 

acestora, stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare. ” 

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, numit în continuare autoritatea judeţeană de transport 

îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale cu privire la serviciu: 

a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba şi a 

Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;   

b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 

cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

c.) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean și îl supune spre aprobare Consiliului 

Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau 

feroviar, după caz;  

d.) elaborează propunerile de actualizare periodică a programului de transport judeţean, prin 

modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 

e.) întocmeşte proiectul Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate și Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate; 

f.) întocmeşte calendarul privind desfăşurarea şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene și îl 

aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier; 

 g.) introduce datele din programul de transport județean, referitoare la traseele care urmează să fie 

atribuite, în sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat și gestionat de 

Agenția pentru Agenda Digitală a României, respectiv modifică și corectează aceste date, în conformitate 

cu calendarul de desfășurare a ședințelor de atribuire; 

h.) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea formulării 

propunerilor de atribuire a serviciului și a licențelor de traseu pentru transportul public de persoane prin 

curse regulate pe traseele județene; 

i.) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost 

atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite; 

j.) întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciului, prin atribuirea acestuia în 

modalităţile prevăzute de lege; 

 k.) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau modificarea 

tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, propuse 

de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare 

a serviciului; 

l.) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier 

notifică Consiliului Judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de traseu, 

comunicând Agenției Teritoriale A.R.R. Alba înlocuirile în vederea modificării caietelor de sarcini 

aferente licențelor de traseu; 

 m.) solicită motivat Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba retragerea licenţei de traseu, operatorilor de 

transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 

cazurile prevăzute de lege; 

n.) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în vederea 

stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de funcţionare a 

acestui serviciu; 

 o.) analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, în 

condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a acestora; 

p.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediul şi lung pentru  extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor 

de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele 

de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local; 

q.) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi 

municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum şi 

serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin; 
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r.) cooperează cu consiliile locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect 

de activitate transportul public local de persoane prin curse regulate, cu privire la asigurarea şi 

dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru 

corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul 

localităţilor și/ sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ; 

s.) propune Consiliului Județean Alba, emiterea avizului pentru eliberarea licențelor de traseu în 

cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfășurat pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale, membre a unei asociații de dezvoltare intercomunitară; 

ș.) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 

intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 

t.) cooperează cu organele de poliție și instituțiile publice teritoriale  din  subordinea Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii cu atribuții în domeniul transportului public de persoane, în scopul bunei 

desfășurări a activităților specifice serviciului; 

           ț.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului şi după caz, aplică sancţiuni 

pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

u.)) convoacă pentru audieri operatorii de transport  rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare 

pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului. 

(2) Autoritatea judeţeană de transport, este autorizată pentru exercitarea atribuțiilor în  domeniul 

serviciilor de transport public local de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C..” 

3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

„Art. 17. (1) Programul de transport judeţean poate fi actualizat ori de câte ori este necesar, în în 

funcţie de necesităţile de deplare ale populaţiei. 

(2) În vederea întocmirii proiectului de hotărâre privind actualizarea programului de transport 

judeţean, autoritatea județeană de transport va analiza oportunitatea şi legalitatea propunerilor transmise 

în acest sens de către persoanele interesate. 

4. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 20. (1) Licențele de traseu se atribuie prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, pe baza 

propunerilor comisiei paritare și se emit de către Agenția Teritorială A.R.R. Alba. 

 (2) Atribuirea traseelor se face electronic prin Agenția pentru Agenda Digitală a României, 

urmând ca pe baza rezultatelor atribuirii comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite.  

(3) Comisia paritară este formată dintr-un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba şi un 

reprezentant al Agenției Teritoriale A.R.R. Alba și este numită prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.  

(4) În caz de absență justificată, cei 2 reprezentanți în comisia paritară vor fi înlocuiți de 2 

membri supleanți, numiți prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

(5) În vederea formulării propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea județeană de transport 

convoacă comisia paritară în maxim 5 zile de la data afișării rezultatelor privind traseele atribuite. 

(6) Comisia paritară se va întruni la sediul Consiliului Judeţean Alba. 

(7) În vederea desfăşurării şedinţei de atribuire, autoritatea județeană de transport întocmeşte şi 

afișează pe site-ul Agenției pentru Agenda Digitală a României www.autorizatiiauto.ro, calendarul 

privind desfăşurarea şedinţei de atribuire a traseelor judeţene.  

(8) Accesul în Sistemul Informatic de Atribuire Electronică în Transporturi (SIAE) gestionat şi 

operat de către Agenției pentru Agenda Digitală a României şi modul de utilizare al aplicaţiei de acordare 

a licenţelor pentru transportul de persoane se face potrivit normelor şi procedurilor de utilizare şi 

securitate, publicate pe site-ul  www.autorizatiiauto.ro. 

 (9) În perioada stabilită conform calendarului privind desfăşurarea şedinţei de atribuire a 

traseelor judeţene, persoana din cadrul autorității județene de transport desemnată de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba va introduce în aplicaţia de acordare a licenţelor pentru transportul de persoane,  

datele cuprinse în programul de transport judeţean.” 

5. La articolul 19,  alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Consiliul Judeţean Alba, prin autoritatea județeană de transport, va informa Agenția 

Teritorială A.R.R. Alba despre notificarea depusă de către operatorul de transport rutier. 

6. La articolul 21, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Metodologia de punctare, criteriile de evaluare și punctajele care se acordă în cazul atribuirii 

traseelor judeţene sunt cele stabilite prin Criteriile de evaluare, a punctajelor și metodologia de punctare 

privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru 

transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean,cu modificările și 

completările ulterioare, aprobate prin Ordinul comun al minstrului administrației și internelor și al 

ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1614/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

” 

http://www.autorizatiiauto.ro/
http://www.autorizatiiauto.ro/
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7. La articolul 21, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins: 

 „(4) În situaţia în care niciun operator de transport rutier nu a depus solicitări pentru traseele care 

fac obiectul unei şedinţei de atribuire, comisia paritară va consemna acest lucru prin încheierea unui 

proces-verbal.” 

8. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se prezintă 

la Agenția Teritorială A.R.R. Alba în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data comunicării hotărârii Consilului Județean Alba privind atribuirea serviciului şi a 

licenţei de traseu, traseul va fi disponibil la următoarea şedinţă de atribuire. ”  

9. După articolul 42 se introduc două noi articole, articolele 42
1
 şi 42

2
, cu următorul cuprins: 

„Art. 42
1
. Consiliul Județean Alba, în raport cu operatorii de transport rutier care efectuează 

serviciul, are următoarele drepturi: 

a.) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor 

necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului; 

 b.) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului;  

 c.) să sancționeze operatorii de transport rutier în cazul în care se constată nereguli pe timpul 

efectuării serviciului; 

 d.) să actualizeze programul de transport public judeţean, în conformitate cu cerinţele de 

transport.”  

Art. 42
2
. Consiliul Județean Alba are următoarele obligații față de operatorii de transport rutier, 

prestatori ai serviciului: 

 a.) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu față de toți operatorii de transport rutier; 

 b.) să reglementeze prin norme locale modul de organizare și funcționare a serviciului; 

 c.) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea 

operatorilor de transport rutier. 

10. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 57. Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba.” 

 

 

 Art. II. În tot cuprinsul Regulamentului  serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în Judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

197/2012, sintagma „Agenţia Alba a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.” se va înlocui cu sintagma 

„Agenţia Teritorială A.R.R. Alba.” 

Art. III. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 197/2012, după cum urmează: 

La articolul 8 punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„1. să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil în faţa mijlocului de 

transport, cu indicarea executantului, caracterului cursei și nominalizarea capetelor de traseu între care se 

execută cursa respectivă sau panou de afișaj electronic, care să cuprindă cel puțin aceleași informații ca și 

placa de traseu.” 

       Art. IV. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

       Art. V. 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 juridică şi relații publice și 

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

Judeţean Alba.  

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                          Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 29 iunie 2017 

  



 

155 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionate către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

Judeţul Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a 

Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări 

de investiţii în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul 

Alba”; 

 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor 

bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca 

urmare a realizării unor lucrări de investiţii în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”; 

- raportul de specialitate nr. 11264/19 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 3472/12 iunie 2017 a Societății APA CTTA S.A. Alba înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10693/12 iunie 2017. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1969-12770/2008; 

- Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5394/12.08.2016, nr. 

5390/12.08.2016. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările și 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;  

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și unităților administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 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 modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul 

Alba”, după cum urmează: 

- pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori- Sebeşel 

Q=1.000 l/s”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, de la valoarea de 5884627,11 lei la valoarea de 12102564,59 lei. 
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- pentru bunul imobil „Constructii si teren aferent Stației de tratare a apei Petrești Q=870 l/s”, 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 95 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

de la valoarea de 5213798,57 lei la valoarea de 7045896,75 lei. 

   Art. 2. Bunurile imobile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în Anexa nr. 2 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-

12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar: 

- la poziţia cu nr. crt. 44 - Stație de tratare a apei Săsciori - Sebeșel (Q = 1000l/s), valoarea de 

10463705,22 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 45 - Clădire Stație de tratare a apei Săsciori-Sebeșel, valoarea de 932349,06 

lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 5-  Stația de tratare a apei Petrești (Q = 870 l/s), valoarea de 6497812,86 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 6 - Clădire stație tratare apă Petrești, valoarea de 186679,04 lei. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Societății  APA –CTTA S.A Alba,  Direcției 

juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

 

 

Consiliul Județean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului local 

al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017. 

- raportul de specialitate nr. 11300/20 iunie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

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; 

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 Județului Alba, a bugetului local al Judetului 

Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile 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, 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 

416.834,12  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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 

273.180,36 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 212.144,86 mii lei. 

                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se stabileşte în 

sumă de 61.035,50 mii lei. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 4. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, rectificat pe anul 2017 în sumă de 

5.562,42  mii lei, potrivit anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



 

158 

4. 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 162.514,30 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 150.851,35 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 11.662,95 mii lei. 

   5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se stabilesc în sumă 

de 31.877,96  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     6. Alineatele  1 și 3 ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 7. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Alte servicii publice generale, pe anul 2017 se stabilesc 

în sumă de 2.260,00 mii lei. 

 (3) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont – Salvaspeo” Alba, pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 1.841,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7b - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

    7. 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 

10.543 mii lei. 

              (2)  Repartizarea sumei de 10.543,00 mii lei pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        10.168,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   375,00 mii lei 

  8. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 16. Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –

sportive,rectificat  pe anul 2017,  se stabileşte în sumă de 3.000,00  mii lei. 

9. 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 117.891,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     10. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 22. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2017, se stabilesc 

în sumă de 22.458,30 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     11. Alineatele  1 și 2 ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 24. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 

21.511,20  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aproba Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din excedentul 

bugetului local și Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din bugetul local al 

Județului Alba, potrivit anexelor   nr. 16 „a” și nr. 16 „b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

12. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 29. Se aprobă cheltuielile pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei” 

aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Judetul Alba, pe anul 2017  în suma de 

5.503,42 mii lei, potrivit anexei nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotarari”. 

13. 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 suma de  137.825,00 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 

14. Alineatul 1 al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 33. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 9.102,73 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

15. Alineatele  1 și 3 ale articolului 34 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat  pe anul 2017, pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 4.979,80 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Muzeului Național al Unirii, 

rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 26 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

16. Alineatele  1 și 3 ale articolului 36 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
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Art. 36. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru Centrul de 

cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă 4.644,50 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrul de cultură „Augustin 

Bena” Alba Iulia, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 28„a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

17. Alineatul 1 al articolului 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 37. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.410,00 mii  lei  în structura prevăzută 

în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

18. 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. 

  

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. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 215 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 

 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 215/29 iunie 2017 sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea si completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 

martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 

2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 11277/19 iunie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 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. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017, se modifică și completează, urmând a 

avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2017 a sumei de 31.186,58 mii lei din excedentul bugetului 

local, rezultat la 31.12.2016, astfel: 

a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2017 sumă de 1.110,08  mii lei (ca sursă de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2017 sumă de               

30.076,50 mii lei, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean 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; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                 ION DUMITREL                     Vasile BUMBU       

 

 

 

Nr. 216 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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                                                         Anexa la Hotărârea  

     Consiliului Județean Alba nr. 216/29 iunie 2017 

  

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local,  pe anul 2017 

   

  
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2017 

0 A 1 

TOTAL, din care: 30.076,50 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 5.665,45 

I Obiective de investiţii: 5.430,00 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Judeţean Alba cu 

extindere 
5.000,00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - Sala 

Unirii  
230,00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia -  

Muzeul Naţional al Unirii 
100,00 

4 
Reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” cu 

mansardare 
100,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 235,45 

1 
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar Județean pentru sediu Consiliul Judeţean Alba 

cu extindere: branșamente utilități, avize, acorduri 
50,00 

2 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - Sala 

Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
30,00 

3 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia - 

Muzeul Naţional al Unirii  - studii, expertize, avize, acorduri 
50,00 

4 
Reabilitare, refuncţionalizare clădire corp C2, în Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” cu 

mansardare - expertize, avize, acorduri 
30,00 

5 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 10,00 

6 

Identificarea gospodăriilor tradiționale în vederea conservării in situ - zona Țara Moților, 

comunele Arieșeni, Gîrda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadu Moților, Poiana 

Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Ciuruleasa 

65,45 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             391,00 

I Obiective de investiţii: 391,00 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire Centrală termică pentru Sediu Salvamont 

Salvaspeo Alba, cu extindere 
200,00 

2 Snowmobil 191,00 

  Cap. 60.02  Apărare națională  ( CMJ) 108,00 

I Obiective de investiţii: 23,00 

1 Mansardare corp C+1- proiect tehnic 15,00 

2 Extindere instalație electrică și curenți slabi 8,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 25,00 

1 Mansardare corp C+1 - expertiză tehnică, DALI, avize, acorduri 25,00 

III Dotări independente: 60,00 

1 Autoutilitară 60,00 

  Cap. 61.02  Ordine Publică (ISU) 383,00 



 

162 

I Obiective de investiţii: 40,00 

1 

Proiect tehnic, documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi 

detaliile de execuție pentru „Construire clădire P+1 pentru gararea tehnicii de intervenție 

și realizarea de spații de lucru” 

40,00 

II Dotări independente: 343,00 

1 Autospecială prima intervenție și comandă 320,00 

2 Detector portabil de materiale radioactive 15,00 

3 Switch Layer 3 8,00 

  Capitolul 66.02 Sănătate 3.706,55 

I Obiective de investiţii: 155,85 

1 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 45,85 

2 Proiect tehnic reabilitare energetică a clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 110,00 

II Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 785,70 

III 
Cheltuieli pentru proiectarea şi elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate 

aferente obiectivului 
128,00 

1 
Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Audit energetic, 

expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic 
78,00 

2 Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize, acorduri 50,00 

IV Reparaţii capitale: 2.637,00 

1 RK Secţia Gastroenterologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1.250,00 

2 
RK Centrul multifuncţional de sănătate Ocna Mureş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia 
820,00 

3 RK Farmacie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 416,00 

4 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 50,00 

5 RK recompartimentări, Proiect tehnic clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 101,00 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4.456,00 

I Obiective de investiţii: 4.000,00 

1 
Reabilitare monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” prin proiectul 

„Amenajare Ansamblul Câmpia Libertǎții și Împrejmuire” 
3.000,00 

2 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitarea şi extinderea Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia 
1.000,00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 282,00 

1 Infochioșc cu software 10,00 

2 Led screen cu software 10,00 

3 Creare/realizare site Centenar 12,00 

4 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 100,00 

5 Mobilier urban, sisteme de expunere pentru Museikon 150,00 

III Dotări independente Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 174,00 

  Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială                                                                                           184,45 

I Alte cheltuieli de investiţii: 184,45 

1 
Studiu de prefezabilitate și fezabilitate pentru obiectivul „Extindere Centru de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Galda” 
100,00 

  
Studiu de prefezabilitate și fezabilitate pentru obiectivul „Centru de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică  Sîncrai” 
84,45 

  Cap. 70.02 Servicii și dezvoltare publică 1.000,00 

I Obiective de investiții: 1.000,00 

1 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 1.000,00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 7.596,00 

1 Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” 7.596,00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 6.586,05 

I Obiective de investiţii: 1.118,02 

  Lucrări de drumuri şi poduri propuse pe anul 2017,  în continuare: 580,70 
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1 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea Limba, 

județul Alba  
575,60 

2 

Consolidare terasamente și asigurarea stabilității versanților pe  drumul județean DJ705: 

limita Județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - Almașu Mare - Zlatna (DN74), km. 

43+228 - 43+263 și de la km. 44+428 - 44+463 

5,30 

  Lucrări noi 5.601,85 

1 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - Intregalde, 

județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
91,70 

2 

Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - 

Geogel - Macărești -Bîrlești Cătun -Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea 

Albă -Ciuciulești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -DN74(Cerbu)  km. 0+000 - 

km. 76+540       

328,50 

3 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de Jos, 

județul Alba 
46,70 

4 
Modernizare drum județean DJ107G; DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - 

Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limita Județul Mureş 
3.656,90 

5 
Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu 

Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita Județul Hunedoara 
1.419,45 

6 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud 

(DN 1) 
5,80 

7 Modernizare drum județean DJ705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 5,60 

8 Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus 47,20 

II 
Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de investiţii, studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 
403,30 

1 Expertize tehnice drumuri și poduri 138,59 

2 
Studiu de fezabilitate - Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba  km. 17+700 - km. 23+700 
96,10 

3 

Studiu de fezabilitate - Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești - Geogel - Macărești -Bîrlești Cătun -Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești 

- Mogoș - Valea Albă -Ciuciulești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -

DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540 

50,50 

4 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de Jos, 

județul Alba  - faza DALI 
47,25 

5 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus 

- faza S.F. 
70,86 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                ION DUMITREL                       Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

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, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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; 

      - 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. 11320 din 20 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- adresele nr. 81/12 iunie 2017, nr. 239/14 iunie 2017 şi nr. 270/19 iunie 2017 ale operatorilor de 

transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate SC 

Mariany SRL, SC Livio Dario SRL şi SC Excelent Trans SRL prin care se  solicită actualizarea 

programului de transport judeţean prin modificarea numărului de curse şi a orelor din graficele de 

circulaţie, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10603/12 iunie 2017, nr. 10960/14 

iunie 2017 şi  nr. 11316/20 iunie 2017; 

- adresele nr. 1721/31 martie 2017 şi nr. 609/RG/26 mai 2017 ale Primăriilor comunelor Şona şi 

Sîncel prin care se solicită introducerea de staţii pe traseele de pe raza administrativ-teritorială a acestora, 

înregistrate la registratura  Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7060/13 aprilie 2017 şi nr. 9777/26 mai 2017; 

- adresa nr. 792/20 aprilie 2017 a Agenţiei Teritoriale A.R.R Alba privind autogările din Judeţul 

Alba care îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu  nr. 7502/24 aprilie 2017; 

- adresa nr. 47231/05.12.2013 a Primăriei municipiului Sebeş prin care se comunică hotărârea 

Consiliului local Sebeş nr. 249/2013 privind încetarea valabilităţii Hotărârii Consiliului local Sebeş nr. 

146/2013 prin care a fost aprobat stabilirea ca punct de îmbarcare/debarcare călători aferent serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, terenul situat  în Sebeş-Piaţetă str. 

Vânători; 

- adresa Primăriei oraşului Teiuş înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

6904/23.05.2008 şi Hotărârea Consiliului local al oraşului Teiuş nr. 46 din 29 mai 2008 privind aprobarea 

staţiilor publice din oraşul Teiuş pentru transportul public local şi judeţean; 

       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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

       Având în vedere prevederile: 

       - art. 2 alin. 1, 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. 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 e 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; 
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       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, prin modificarea numărului de curse, a unor ore din graficelele de circulaţie 

şi introducerea de staţii potrivit anexelor 1 şi 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     Art. 2. Se stabileşte Autogara deţinută de Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului din 

subordinea Primăriei municipiului Sebeş, în locul staţiei Sebeş (Piațetă Str. Vânători), pentru 

îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate cu mijloacele de transport ale operatorilor de transport 

rutier prestatori ai serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe traseele care au 

prevăzute în caietele de sarcini ale licenţelor de traseu opriri în tranzit sau sosiri/plecări în/din localitatea 

Sebeş. 

       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, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba, Primăriei 

comunei Sâncel, Primăriei comunei Şona, operatorilor de transport rutier SC Excelent Trans SRL, SC 

Livio Dario SRL, SC  Mariany SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea 

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

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                              Vasile BUMBU 

 

 

                                                                                                                

                                                                                        

                                                                                                            

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 217 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa  la Hotărârea  

                                                                                                                                            Consiliului Județean Alba nr. 217 /29 iunie 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 

Capacitat

e 

minimă 

de 

transpor

t 

(locuri) 

Nr. vehicule 

Necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediară 

Autog. 

/loc. 

acti-

ve 

rezer- 

ve 

 

Dus Întors 

Plecar

e 

Sosire Plecare Sosire 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

03 03 07 Aiud Teiuş Alba Iulia 32 14 23 3  05:50 06:40 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

           05:50 06:40 07:15 08:05 6,7 

           06:50 07:40 07:40 08:30 1,2,3,4,5 

           07:30 08:20 10:00 10:50 1,2,3,4,5,6 

           09:00 09:50 11:30 12:20 1,2,3,4,5 

           11:00 11:50 12:45 13:35 1,2,3,4,5,6 

           13:00 13:50 14:10 15:00 1,2,3,4,5 

           14:00 14:50 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6 

           14:00 14:50 15:15 16:05 7 

           15:10 16:00 16:10 17:00 1,2,3,4,5 

           16:30 17:20 17:30 18:20 1,2,3,4,5 

           17:30 18:20 18:30 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

           19:00 19:50 20:15 21:05 1,2,3,4,5 

           21:45 22:35 23:10 00:00 1,2,3,4,5,6,7 

09 09 22 Alba Iulia Meteş Zlatna 37 16 10 3 - 07:00 07:50 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

           08:00 08:50 05:30 06:20 1,2,3,4,5,6,7 

           09:00 09:50 08:00 08:50 1,2,3,4,5 

           10:00 10:50 09:00 09:50 1,2,3,4,5 

           11:00 11:50 11:00 11:50 1,2,3,4,5 

           12:00 12:50 10:00 10:50 1,2,3,4,5,6 

           13:00 13:50 12:00 12:50 1,2,3,4,5 

           14:20 15:10 13:00 13:50 1,2,3,4,5,6,7 

           15:20 16:10 14:00 14:50 1,2,3,4,5 

           16:10 17:00 15:10 16:00 1,2,3,4,5,6 

           16:40 17:30 16:10 17:00 1,2,3,4,5 

           17:20 18:10 16:50 17:40 1,2,3,4,5,7 
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           18:10 19:00 18:05 18:55 1,2,3,4,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

           19:00 19:50 17:50 18:40 1,2,3,4,5,7 

           20:30 21:20 19:30 20:20 1,2,3,4,5 

           23:20 00:10 21:20 22:10 1,2,3,4,5 

12 12 30 Alba Iulia Coşlariu Blaj 38 6 23 2 - 05:50 07:00 06:35 07:45 1,2,3,4,5,6 

           07:00 08:10 05:40 06:50 1,2,3,4,5,6 

           10:00 11:10 11:15 12:25 1,2,3,4,5,6 

           12:30 13:40 08:30 09:40 1,2,3,4,5,6,7 

           15:30 16:40 16:45 17:55 1,2,3,4,5,6 

           18:00 19:10 14:10 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

13 13 33 Vingard Ghirbom Alba Iulia 29 6 23 2 - 05:20 06:30 07:40 08:50 1,2,3,4,5,6,7 

           06:40 07:50 14:45 15:55 1,2,3,4,5 

           09:15 10:25 11:15 12:25 2 

           13:00 14:10 16:30 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

           17:30 18:40 19:30 20:40 1,2,3,4,5,6,7 

           21:00 22:10 23:30 00:40 1,2,3,4,5 

14 14 34 Alba Iulia Unirea Ocna Mureş 51 5 10 2 - 05:50 07:00 06:50 08:05 1,2,3,4,5 

           10:45 12:00 12:10 13:25 1,2,3,4,5 

           13:30 14:45 14:50 16:05 1,2,3,4,5 

           14:55 16:10 05:30 06:45 1,2,3,4,5 

           16:30 17:45 18:00 19:15 1,2,3,4,5 

15 15 36 Alba Iulia Blandiana  Acmariu 28 4 10 1 - 07:20 08:00 05:30 06:10 1,2,3,4,5,6,7 

           13:15 13:55 08:00 08:40 1,2,3,4,5 

           15:45 16:25 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6 

           19:20 20:00 18:00 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

15 15 37 Alba Iulia Vinţu de Jos Blandiana 24 1 10 1 - 14:30 15:10 06:45 07:25 1,2,3,4,5 

(in per. curs. 

școlare) 

21 21 64 Cugir Vinţu de Jos Sebeş 34 7 23 1 - 06:00 06:45 07:00 07:45 1,2,3,4,5 

           08:30 09:15 09:30 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

           10:30 11:15 11:30 12:15 1,2,3,4,5 

           12:30 13:15 13:30 14:15 1,2,3,4,5, 6,7 

           15:15 16:00 16:30 17:15 1,2,3,4,5 6,7 

           17:30 18:15 18:30 19:15 1,2,3,4,5 

           22:00 22:45 23:00 23:45 1,2,3,4,5 

21 21 65 Cugir  Pianu de Sus 40 1 10 1 - 15:05 15:55 05:40 06:30 1,2,3,4,5 

22 22 66 Cugir Vinţu de Jos Alba Iulia 40 16 23 2 - 06:00 06:45 07:00 07:45 1,2,3,4,5 

           06:40 07:25 07:30 08:15 1,2,3,4,5 



 

168 

           07:00 07:45 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

           08.00 08:45 09:00 09:45 1,2,3,4,5 

           09:00 09:45 10:00 10:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:00 10:45 11:00 11:45 1,2,3,4,5 

           11:00 11:45 12:00 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

           12:00 12:45 13:00 13:45 1,2,3,4,5 

           13:00 13:45 14:00 14:45 1,2,3,4,5 

           14:00 14:45 15:00 15:45 1,2,3,4,5 

           15:00 15:45 16:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

           16:00 16:45 17:00 17:45 1,2,3,4,5 

           17:00 17:45 18:00 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 18:45 19:00 19:45 1,2,3,4,5 

           19:00 19:45 20:00 20:45 1,2,3,4,5,6,7 

           21:00 21:45 06:00 06:45 1, 2, 3, 4, 5 

22 22 67 Cugir Şibot Ceru Băcăinţi 41 3 10 1 - 06:30 07:40 07:50 09:00 1,2,3,4,5,6,7 

 

           12:30 13:40 14:00 15:10 1,2,3,4,5,6,7 

           15:10 16:20 17:00 18:10 1,2,3,4,5 

22 22 68 Cugir  Şibot 15 7 23 1 - 06:40 07:10 14:25 14:55 1,2,3,4,5 

           08:00 08:30 09:20 09:50 1,2,3,4,5,6,7 

           11:30 12:00 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

           14:00 14:30 15:40 16:10 1,2,3,4,5 

           15:10 15:40 06:05 06:35 1,2,3,4,5 

           17:50 18:20 19:05 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

           19:40 20:10 07:15 07:45 1,2,3,4,5 

23 23 69 Cugir  Balomiru de 

Cîmp 

20 5 10 1 - 05:30 06:05 14:25 15:00 1,2,3,4,5 

           06:40 07:15 07:15 07:50 1,2,3,4,5 

           14:00 14:35 15:40 16:15 1,2,3,4,5 

           15:10 15:45 06:00 06:35 1,2,3,4,5 

           16:30 17:05 17:05 17:40 7 

(in per. curs. 

scolare) 

24 24 70 Cugir  Săliştea 25 8 23 2 - 06:40 07:15 06:00 06:35 1,2,3,4,5 

           08:00 08:35 07:15 07:50 1,2,3,4,5 

           12:00 12:35 09:00 09:35 1,2,3,4,5 

           12:00 12:35 07:00 07:35 6,7 

           14:00 14:35 07:15 07:50 1,2,3,4,5 
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(in per. curs. 

șc). 

           15:15 15:50 16:00 16:35 1,2,3,4,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

           17:15 17:50 21:40 22:15 1,2,3,4,5 

           23:10 23:45 14:00 14:35 1,2,3,4,5 

24 24 71 Sebeş Lancrăm Alba Iulia 14 32 23 3 - 06:00 06:25 06:30 06:55 1,2,3,4,5 

           06:30 06:55 07:00 07:25 1,2,3,4,5 

           07:00 07:25 06:10 06:35 1,2,3,4,5,6,7 

           07:30 07:55 08:00 08:25 1,2,3,4,5 

           08:00 08:25 07:30 07:55 1,2,3,4,5,6,7 

           08:30 08:55 09:00 09:25 1,2,3,4,5 

           09:00 09:25 08:30 08:55 1,2,3,4,5,6,7 

           09:30 09:55 10:00 10:25 1,2,3,4,5 

           10:00 10:25 09:30 09:55 1,2,3,4,5,6,7 

           10:30 10:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5 

           11:00 11:25 10:30 10:55 1,2,3,4,5,6,7 

           11:30 11:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5 

           12:00 12:25 11:30 11:55 1,2,3,4,5,6,7 

           12:30 12:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5 

           13:00 13:25 12:30 12:55 1,2,3,4,5,6,7 

           13:30 13:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5 

           14:00 14:25 13:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

           14:30 14:55 14:30 14:55 1,2,3,4,5 

           15:00 15:25 15:30 15:55 1,2,3,4,5 

           15:30 15:55 15:00 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

           16:00 16:25 16:30 16:55 1,2,3,4,5 

           16:30 16:55 16:00 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

           17:00 17:25 17:30 17:55 1,2,3,4,5 

           17:30 17:55 17:00 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

           18:00 18:25 18:30 18:55 1,2,3,4,5 

           18:30 18:55 18:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

           19:00 19:25 19:30 19:55 1,2,3,4,5 

           19:30 19:55 19:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

           20:00 20:25 20:30 20:55 1,2,3,4,5 

           20:30 20:55 20:00 20:25 6,7 

           21:00 21:25 21:30 21:55 1,2,3,4,5 

           22:00 22:25 22:30 22:55 1,2,3,4,5 

24 24 72 Sebeș Vințu de Jos Blandiana 27 1 10 1 - 15:30 16:20 05:45 06:35 1,2,3,4,5 
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24 24 73 Sebeş  Daia Română 10 19 10 3 - 05:45 06:00 05:30 05:45 1,2,3,4,5 

           06:15 06:30 06:00 06:15 1,2,3,4,5,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

           06:50 07:05 06:30 06:45 1,2,3,4,5,6,7 

           07:30 07:45 07:10 07:25 1,2,3,4,5,6,7 

(in per. curs. 

colare) 

           08:00 08:15 07:30 07:45 1,2,3,4,5 

           09:00 09:15 08:30 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

           10:00 10:15 09:30 09:45 1,2,3,4,5 

           11:00 11:15 10:30 10:45 1,2,3,4,5 

           12:00 12:15 11:30 11:45 1,2,3,4,5 

           13:30 13:45 13:00 13:15 1,2,3,4,5 

           14:10 14:25 13:30 13:45 1,2,3,4,5 

           14:30 14:45 14:00 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

           15:30 15:45 15:00 15:15 1,2,3,4,5,6 

           16:15 16:30 15:45 16:00 1,2,3,4,5 

           18:00 18:15 17:30 17.45 1,2,3,4,5 

           19:00 19:15 18:30 18:45 1,2,3,4,5 

           20:15 20:30 20:00 20:15 1,2,3,4,5 

( în per.curs. 

şcolare) 

           22:30 22:45 21:30 21:45 1,2,3,4,5 

           23:15 23:30 22:45 23:00 1,2,3,4,5 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

            PREŞEDINTE,                                                                                                                                

            Ion DUMITREL 

                                                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                                                                                       Vasile BUMBU
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Anexa nr. 2 la Hotărârea                                                                                                                                                                   

Consiliului Județean Alba nr. 217/29 iunie 2017  

 

 

INTRODUCERE DE STATII 

 

Km Nr. staţie Denumire staţie 

  Traseul cod 07:Aiud-Teiuş-Alba Iulia 

0 1 Aiud ( Brutărie-Str. Stadionului) 

1 2 Aiud (Casa de Cultură-Str. Transilvaniei) 

2 3 Aiud (Şc. Gen. nr.1) 

7 4 Gîrbova de Jos (Ramificaţie) 

13 5 Teiuş (Centru-Parc zona centrală str. Decebal) 

14 6 Teiuş (Zona Cetăţuie) 

17 7 Galda de Jos (Ramificaţie) 

18 8 Oiejdea (Ramificaţie) 

21 9 Sîntimbru (Fabrică) 

31 10 Alba Iulia (Str. Nicolae Bălcescu) 

32 11 Alba Iulia (Autogara STP SA / Autogara SC Livio Dario SRL) 

  Traseul cod 25: Alba Iulia-Teiuș-Cetea 

0 1 Alba Iulia (Autogara STP SA / Autogara SC Livio Dario SRL)  

1 2 Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu) 

11 3 Sîntimbru ( Fabrică) 

14 4 Oiejdea (Ramificaţie) 

15 5 Galda de Jos (Ramificaţie) 

18 6 Teiuş (Zona Cetăţuie) 

19 7 Teiuş (Centru-Parc zona centrală str. Decebal) 

27 8 Galda de Jos (Ramificaţie) 

29 9 Galda de Jos (Din Jos) 

30 10 Galda de Jos ( Centru) 

31 11 Galda de Jos (Trezăneşti) 

33 12 Mesentea (Şcoală) 

35 13 Benic (La Magazin) 

37 14 Cetea (La Cutean) 

38 15 Cetea  (La Pod) 

  Traseul cod 27: Alba Iulia-Teiuş-Valea Mănăstirii 

0 1 Alba Iulia (Autogara STP SA / Autogara SC Livio Dario SRL)  

1 2 Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu) 

11 3 Sîntimbru ( Fabrică) 

14 4 Oiejdea (Ramificaţie) 

15 5 Galda de Jos (Ramificaţie) 

18 6 Teiuş (Zona Cetăţuie) 

19 7 Teiuş (Centru-Parc zona centrală str. Decebal) 

25 8 Stremţ (Lunca de Jos) 

26 9 Stremţ (La Pădureanu) 

27 10 Stremţ ( La Sfat) 

28 11 Stremţ (La Lupu) 

30 12 Geoagiu de Sus (La Cruce) 

31 13 Geoagiu de Sus (La Beldean) 

32 14 Geoagiu de Sus (La Raica) 

36 15 Valea Mănăstirii (La Barăci) 

37 16 Valea Mănăstirii (Mănăstire) 

  Traseul cod 28: Teiuş-Stremţ-Geomal 

0 1 Teiuş (Centru-Parc zona centrală str. Decebal) 

5 2 Stremţ (La Pădureanu) 

Km Nr. staţie Denumire staţie 

15 3 Geomal (La Danciu) 

16 4 Geomal ( Şcoală) 
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  Traseul  cod 34: Alba Iulia- Unirea-Ocna Mureş 

0 1 Alba Iulia (Autogara STP SA / Autogara SC Livio Dario SRL) 

1 2 Alba Iulia (Str.Nicolae Bălcescu) 

11 3 Sîntimbru (Fabrică) 

18 4 Teiuş (Zona Cetăţuie) 

19 5 Teiuş (Centru-Parc zona centrală str. Decebal) 

30 6 Aiud (Şc. Gen nr.1) 

32 7 Aiud (Casa de Cultură) 

38 8 Mirăslău(Ramificaţie) 

40 9 Ormeniş (Ramificaţie) 

43 10 Decea (Magazin Cooperaţie) 

44 11 Inoc (Ramificaţie) 

47 12 Unirea (Primărie) 

48 13 Unirea (Haltă) 

51 14 Ocna Mureş (Bloc ANL) 

  Traseul cod 038: Blaj - Cetatea de Baltă 

0 1 Alba Iulia (Autogara STP SA / Autogara SC Livio Dario SRL) 

1 2 Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu) 

11 3 Sîntimbru (La  Fabrică) 

12 4 Sîntimbru (La Vălău) 

14 5 Galtiu (Biserică) 

16 6 Coşlariu ( La Magazin) 

18 7 Mihalţ (Ramificaţie) 

22 8 Cistei (Centru) 

29 9 Crăciunelu de Jos (Str. Horea) 

30 10 Crăciunelu de Jos (Str. 6 Martie) 

38 11 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

41 12 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

42 13 Sîncel (La Primărie) 

43 14 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

44 15 Pănade (Ramificaţie) 

45 16 Lunca Tîrnavei- în dreptul imobilului cu nr. 53) 

46 17 Lunca Tîrnavei (Centru) 

47 18 Şona (Centru) 

49 19 Sînmiclăuş (Ramificaţie) 

50 20 Sînmiclăuş (Centru) 

52 21 Bălcaciu (Ramificaţie) 

56 22 Jidvei (Combinat) 

57 23 Jidvei (Centru) 

58 24 Căpîlna de Jos 

60 25 Sîntămărie (Căminul Cultural) 

62 26 Cetatea de Baltă ( Primărie) 

63 27 Cetatea de Baltă (În Tabla) 

  Traseul cod 039: Blaj-Bălcaciu-Cetatea de Baltă 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sîncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

6 5 Pănade (Ramificaţie) 

7 6 Lunca Tîrnavei- în dreptul imobilului cu nr. 53) 

8 7 Lunca Tîrnavei (Centru) 

9 8 Şona (Centru) 

11 9 Sînmiclăuş (Ramificaţie) 

Km Nr. staţie Denumire staţie 

13 10 Bălcaciu (Ramificaţie) 

16 11 Bălcaciu (Centru) 

19 12 Bălcaciu (Ramificaţie) 

23 13 Jidvei (Combinat) 
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24 14 Jidvei (Centru) 

25 15 Căpîlna de Jos 

27 16 Sîntămărie (Căminul Cultural) 

29 17 Cetatea de Baltă ( Primărie) 

30 18 Cetatea de Baltă (În Tabla) 

  Traseul cod 041: Blaj - Pănade 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sâncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

6 5 Pănade (Ramificaţie) 

10 6 Pănade (Centru) 

  Traseul cod 042: Blaj - Biia 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sâncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

6 5 Pănade (Ramificaţie) 

10 6 Pănade (Centru) 

13 7 Lunca Tîrnavei- în dreptul imobilului cu nr. 53) 

14 8 Lunca Tîrnavei (Centru) 

15 9 Şona (Centru) 

17 10 Biia (Centru) 

  Traseul cod 43: Blaj - Jidvei - Veseuș 

0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 

3 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu-în dreptul imobilului cu nr.1) 

4 3 Sîncel (La Primărie) 

5 4 Sîncel (Str. Mihai Eminescu nr. 101-la Muzeu) 

6 5 Pănade (Ramificaţie) 

7 6 Lunca Tîrnavei- în dreptul imobilului cu nr. 53) 

8 7 Lunca Tîrnavei (Centru) 

9 8 Şona (Centru) 

11 9 Sînmiclăuş (Ramificaţie) 

13 10 Bălcaciu (Ramificaţie) 

16 11 Bălcaciu (Centru) 

19 12 Bălcaciu (Ramificaţie) 

23 13 Jidvei (Combinat) 

24 14 Jidvei (Centru) 

25 15 Căpîlna de Jos 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba  

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11325/20 iunie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 855/14 iunie 2017 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10994/15 iunie 2017; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

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. 2 alin. 2 din  Legea bibliotecilor 334/2002 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, urmând 

să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, urmând să aibă structura şi continuţul prevăzute în anexa nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 72/28 aprilie 2016  şi nr. 27/25 februarie 2016 

își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba și a Managerului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

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

gestionarea patrimoniului, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 218  

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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                                                                                                                              Anexa nr. 1 la Hotărârea  

          Consiliului Județean Alba nr. 218/29 iunie 2017 

 

ORGANIGRAMA 

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

 

          
 Total  

posturi 

 

                     Din care: 

 

Conducere              Execuţie 

 

                    Specialitate   Administrativ,     Deservire 

                                         resurse umane 

29        1                  21                   3                         4 

 

                                                 DIRECTOR - MANAGER 

                                                                                     
 

 

                                                                                                                                                    
       
 

     
      
   Secţia            Secţia            Secţia        Sala de            Secţia               Secţia            Filiala            Filiala                Filiala                 Secţia               Secţia de  

Prelucrare        Copii            Adulţi        lectură           Metodică           Periodice       Ampoi            Cetate                Centru            Informatică        Bibliografie   

    carte                                                                        şi Animaţie                                                                                 de zi și Biblionet 
                                                        culturală                                                                 
 

        

   4                 2               3            4              1                 1               1              1                   1                  2                   1 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                              PREŞEDINTE,                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                         Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 218/29 iunie 2017 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei Grad/ 

treaptă 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef I S 1 

SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar IA S 2 

4-5 Bibliotecar IA M 2 

SECŢIA COPII 

6 Bibliotecar I SSD 1 

7 Bibliotecar IA M 1 

SECŢIA ADULŢI 

8-9 Bibliotecar IA S 2 

10 Bibliotecar I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 

11-13 Bibliotecar IA S 3 

14 Bibliotecar I S 1 

SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar I S 1 

SECŢIA PERIODICE 

16 Bibliotecar IA S 1 

FILIALA AMPOI 

17 Bibliotecar IA S 1 

FILIALA CETATE 

18 Bibliotecar IA S 1 

FILIALA CENTRU DE ZI 

19 Bibliotecar I PL 1 

SECŢIA INFORMATICĂ 

20 Inginer de sistem IA S 1 

21 Operator I M 1 

SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf II S 1 

RESURSE UMANE 

23 Economist IA S 1 

ADMINISTRATIV 

24 Inginer IA S 1 

25 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 

26 Muncitor calificat (Legător carte) I M 1 

27 Şofer I M 1 

28-29 Îngrijitor  M 2 

 TOTAL POSTURI:   29 

       

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 218/ 29 iunie 2017 

 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

 

 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

  

 Art. 1. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este o instituţie culturală organizată pe 

principiul teritorial şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba. În această calitate ea 

colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, periodice şi alte documente 

grafice şi audio-vizuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor 

publice. 

 Art. 2. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează ca instituţie bugetară şi are 

personalitate juridică. 

 Art. 3. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează pe baza principiilor 

autonomiei, neangajării politice şi a identităţii culturale în circuitul de valori. Consiliul Judeţean Alba 

asigură condiţiile materiale necesare funcţionării corespunzătoare a instituţiei. 

   (2) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la informaţii şi 

la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării 

personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, 

religioasă ori etnică. 

 Art. 4. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba are firmă şi ştampilă proprie. Ea are sediul în 

Municipiul Alba Iulia, îndeplinind şi rolul de bibliotecă municipală. 

Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia poate finanţa programe culturale, achiziţii de 

documente, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană. 

  

CAPITOLUL II  Atribuţii şi activităţi specifice 
Art. 6. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba face parte integrantă din sistemul informaţional 

naţional şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a.) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor 

colecţii enciclopedice de documente; 

b.) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de lectură, de 

informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale ori puncte de 

informare şi împrumut; 

c.) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de 

comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în 

folosirea acestor surse de informare; 

 d.) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de documentare, 

în sistem tradiţional sau informatizat; 

 e.) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze 

de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi comunicare la 

distanţă; 

 f.) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, modernizare şi 

automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale, 

de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

 g.) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul biblioteconomiei, 

ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de profil, redactează şi 

editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h.) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 

 i.) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, periodice şi 

alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului şi structurii socio-

profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j.) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest scop, 

gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, periodicele şi celelalte 

documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit prevederilor legale în domeniu. 
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 Art. 7. Pentru realizarea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba practică următoarele activităţi: 

a.) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, donaţii, 

alte surse; 

b.) efectuarea evidenţei primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia acestora în 

relaţia bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c.) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor conform 

prevederilor Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

d.) organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt cuprinse integral 

colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public; 

e.) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul 

solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în sălile de lectură, audiţii 

şi vizionări colective sau individuale; 

f.) efectuează împrumut interbibliotecar la cerere; 

g.) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, 

simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 

h.) ține evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, statistica 

de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în cazul unor prejudicii, potrivit 

prevederilor legale; 

i.) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de legătorie al 

instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

j.) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic. 

Art. 8. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru 

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea activităţilor 

curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, de evidenţă şi 

strategie culturală locală prin: 

  îndrumarea directă pe teren; 

 organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 

 elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară; 

 efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu carte; 

 perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

Art. 9. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza filiale în comunităţile româneşti 

de peste hotare, cu aprobarea şi sub supravegherea Consiliului Judeţean Alba.  

 

CAPITOLUL III  Structura şi atribuţiile bibliotecii 
 Art. 10. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este structurată în secţii, filiale şi 

compartimente, astfel: 

 a.) Secţia Prelucrare carte; 

 b.) Secţia Copii; 

 c.) Secţia Adulţi; 

 d.) Sala de lectură; 

 e.) Secţia Metodică şi Animaţie culturală; 

 f.) Secţia Periodice; 

 g.) Filiala Ampoi; 

 h.) Filiala Cetate; 

 i.) Filiala Centru de zi; 

 j.) Secţia Informatică; 

 k.) Secţia de Bibliografie şi Biblionet; 

 l.) Contabilitate; 

 m.) Resurse umane; 

 n.) Administrativ; 

o.) Deservire. 

 

  (2) Secţia Prelucrare carte are următoarele atribuţii: 

 primeşte de la furnizori documentele de bibliotecă nou intrate, le confruntă cu actele 

însoţitoare, verifică starea acestora, sesizează neconcordanţele directorului-managerului sau contabilului - 

şef; 

 predă pe bază de proces verbal de predare – primire documentele de bibliotecă secţiilor şi 

filialelor şi înscrie în registrul inventar sigla acestora, conform repartiţiei; 

 gestionează documentele de bibliotecă până la predarea lor pe secţii şi filiale; 
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 ştampilează documentele noi intrate în bibliotecă, înscrie cota şi numărul de inventar pe 

acestea; 

 achiziţionează cantitativ şi valoric documentele bibliotecii repartizate secţiilor şi filialelor, le 

confruntă cu RMF pe locuri de muncă; 

 intercalează fişele în catalogul alfabetic de serviciu; 

 introduce la zi documentele (cărţile şi publicaţiile) în baza de date a bibliotecii; 

 înscrie în RMF situaţia loturilor de carte nou intrată; 

 înscrie numărul de inventar şi cota în registrul inventar; 

 efectuează barcodarea cărţilor noi; 

 actualizează baza de date a fondului de carte (altele decât cărţi intrate în anul curent); 

 editează cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de bibliotecă 

TINREAD fişele de carte pentru cărţile noi; 

 operează eliminările de documente în instrumentele de evidenţă; 

 organizează, întreţine şi actualizează cataloagele bibliotecii; 

 repartizează publicaţiile pe biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; 

 face loturi de carte destinate bibliotecilor publice din judeţ, precum şi documentele însoţitoare 

ale acestor loturi; 

 gestionează publicaţiile destinate bibliotecilor publice din judeţ până la evidenţierea lor pe 

documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci; 

 primeşte de la bibliotecile publice confirmările de primire ale publicaţiilor trimise acestor 

biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia publicaţiilor trimise, sesizând eventualele 

neconcordanţe directorului-managerului sau contabilului şef; 

 ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti din 

judeţ; 

 ţine evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ; 

 armonizarea şi actualizarea bazei de date a instituţiei pentru implementarea TINREAD; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (3) Secţia Copii are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare -  carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 

 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 

 urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte formele de 

recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi 

frecvenţa lor; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 

 organizează expoziţii şi manifestări culturale ocazionale de carte; 

 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică reprezentantului 

cu animaţia culturală; 

 ţine legătura cu toate şcolile pentru organizarea de manifestări culturale comune; 

 întreţine, completează şi organizează ludoteca secţiei pentru copii mici şi foarte mici; 

 organizează activităţi instructiv-educative şi distractiv-recreative de grup şi individuale pentru 

copii; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de proces 

verbal de predare-primire; 

 revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 
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 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 răspunde de organizarea documentelor de bibliotecă destinate filialei Alba Iulia din Chişinău; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice.   

    (4) Secţia Adulţi are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare – carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 

 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 

 urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte formele de 

recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi 

frecvenţa lor; 

 efectuează barcodarea cărţilor aflate în secţia respectivă; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului 

cu animaţia culturală;  

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de proces 

verbal de predare-primire; 

 revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul 

Judeţean Alba; 

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor 

materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 

răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, 

monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice.   

   (5) Sala de lectură are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare - carte, pe bază de proces verbal de predare – primire, documentele 

repartizate sălii de lectură, ţine evidenţa acestora, organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 
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 pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la sala de 

lectură; 

 efectuează înscrierea cititorilor sălii de lectură şi înregistrează publicaţiile eliberate de sala de 

lectură; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii sălii de lectură; 

 verifică starea fizică a cărţilor împrumutate atât la deservirea în sală, cât şi la primirea lor; 

 îndrumă şi informează cititorii în legătură cu utilizarea serviciilor de bibliotecă; 

 întocmeşte materiale documentare şi de popularizare a serviciilor de bibliotecă; 

 oferă consultanţă de specialitate în întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în 

utilizarea surselor de informare ale bibliotecii; 

 organizează colecţiile aflate în sala de lectură şi în depozitul acesteia; 

 realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 

 actualizează baza de date a sălii de lectură cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, 

cititorii şi frecvenţa lor; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea prezentări de carte, expoziţii, 

concursuri etc.), pe care le comunică responsabilului cu animaţia culturală; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul 

Judeţean Alba; 

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor 

materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 

răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, 

monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale; 

 organizează şi asigură aceesul neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public, 

conform Legii 544/2001; 

 întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

pe domeniul de activitate; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (6) Secţia Metodică şi Animaţie culturală are următoarele atribuţii: 

 îndrumă şi controlează activitatea bibliotecilor publice din judeţ; 

 acordă la cerere asistenţă de specialitate pentru biblioteci cu alt profil din municipiu şi judeţ; 

 susţine interesele bibliotecilor publice în faţa autorităţilor locale pe raza cărora funcţionează 

instituţiile; 

 întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii bibliotecilor; 

 organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor publice din 

judeţ; 

 ţine evidenţa participării bibliotecarilor la cursurile centrale de pregătire şi întocmeşte situaţiile 

solicitate de Centrul de pregătire profesională; 
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 întocmeşte planul anual de formare profesională al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; 

 ţine evidenţa informatizată a bibliotecilor din reţeaua publică din judeţ, a fondului lor de carte, 

a cititorilor şi a manifestărilor cu cartea pe care acestea le organizează; 

 întocmeşte şi difuzează materiale primite de la ANBPR; 

 întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 verifică anual şi ori de câte ori este solicitată toate bibliotecile publice din judeţ;  

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul 

Judeţean Alba; 

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor 

materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 

răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, 

monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (7) Secţia Periodice are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte evidenţa zilnică de activitate a secţiei; 

 înregistrează în registru de inventar publicaţiile periodice; 

 verifică starea fizică a periodicelor şi semnalează măsurile care sunt necesare pentru păstrarea 

şi completarea acestora; 

 îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează utilizatorii despre posibilităţile de 

documentare oferite de bibliotecă; 

 constituie şi organizează colecţiile de periodice; 

 descoperă ce îi interesează pe cititori, selectează revistele şi alte publicaţii care apar pentru 

bibliotecă în vederea achiziţionării lor;  

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (8) Filiala Ampoi, Filiala Cetate, Filiala Centru de zi sunt  organizate la nivel de secţii 

– filiale şi au următoarele atribuţii: 

 preiau de la prelucrare – carte documentele repartizate filialei, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, ţin evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţin la zi catalogul topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile filialei; 

 participă la popularizarea colecţiilor filialei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 

 întocmesc evidenţa zilnică a activităţii filialei; 

 urmăresc zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmesc formele de 

recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a locului de muncă cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, 

cititorii şi frecvenţa lor; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 găzduiesc dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului 

cu „animaţia culturală”; 
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 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preiau pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 revizuiesc şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scad din circulaţie volumele uzate fizic, întocmesc documente specifice şi propun casarea 

acestora dacă este cazul; 

 predau şi primesc la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi refac 

fişele de carte şi buzunărelele; 

 contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 

 urmăresc şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (9) Secţia Informatică are următoarele atribuţii: 

  elaborarea documentelor electronice de uz intern curent; 

  scanări de documente şi prelucrări grafice complexe; 

  actualizarea permanentă a paginii web şi completarea acesteia cu noi câmpuri de interes (date 

statistice, referinţe e-mail, etc.); 

  editarea cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de bibliotecă 

TINREAD a fişelor de carte pentru cărţile noi; 

  acordarea de asistenţă de specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor specifice; 

  proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii necesare diferitelor departamente; 

  întreţinerea şi dezvoltarea bazei de date specifice modulelor software-ului proprietar 

TINREAD; 

  întreţinerea/ depanarea echipamentelor hardware, a reţelei bibliotecii; 

  implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general; 

  informarea utilizatorilor (conducere, angajaţi) despre noile facilităţi, configuraţii, tehnologii, 

produse apărute şi a căror utilizare ar putea îmbunătăţii calitatea serviciilor bibliotecii; 

  stabileşte soluţii pentru redundanţa, salvarea, restaurarea datelor; 

  stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a 

calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice; 

  sprijină personalul de specialitate pentru realizarea activităţilor de achiziţii publice; 

  întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

pe domeniul de activitate; 

  introducerea fişelor de catalog existente la Sala de lectură şi depozitul acesteia, în vederea 

formării bazei de date; 

  actualizarea bazei de date la Sala de lectură şi depozitul acesteia; 

  tehnoredactarea unor rapoarte specifice bibliotecii; 

  introduce date, folosind echipamente şi proceduri adecvate, conform documentelor primare şi 

indicaţiilor de lucru primite de la beneficiari; 

  asigură imprimarea, în condiţii de calitate, a situaţiilor de ieşire pentru aplicaţiile executate; 

  alimentează sistemul cu materiale consumabile; 

  urmăreşte buna funcţionare a tuturor echipamentelor din configuraţia sistemului pe care îl 

supraveghează şi sesizează eventualele anomalii în funcţionarea sistemului; 

  participă la întreţinerea curentă a echipamentelor; 

  barcodarea cărţilor aflate în Sala de lectură şi depozitul acesteia; 

  urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (10) Secţia de Bibliografie şi Biblionet are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la cerere; 

 oferă informaţii specifice la solicitarea cititorilor; 

 valorifică şi comunică fondul de documente; 

 participă activ la elaborarea programului ştiinţific al bibliotecii; 

 realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi din 

lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi întroducerea lor în 

baza de date; 

 actualizează permanent fişele tematice ale secţiei; 

 participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă; 

 editează lucrări ştiinţifice pe baza documentelor existente în fondul bibliotecii; 

 pregăteşte echipamentul furnizat de IREX pentru facilitarea implementării activităţilor de 

formare; 
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 monitorizează folosirea echipamentului conform destinaţiei sale şi numai în scopul menţionat 

în contractul încheiat cu IREX; 

 păstrează şi dezvoltă legătura între bibliotecile din județul Alba, autorităţile locale; 

 organizează evenimente culturale în care se promovează şi programul Biblionet implementat în 

judeţul Alba; 

 consiliază bibliotecarii din judeţ în vederea derulării unor proiecte, evenimente şi activităţi 

culturale; 

 participă la achiziţia de carte; 

 oferă servicii de consultanţă împreună cu informaticianul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba pe baza solicitărilor utilizatorului; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (11) Contabilitate are următoarele atribuţii: 

 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 

 răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare 

aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 

 elaborează proiectul bugetului anual al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în condiţiile 

legii, pe baza propunerilor înaintate de director-manager şi îl supune spre avizare Consiliului de 

Administraţie; 

 răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de 

seamă contabile privind execuţia bugetară; 

 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; 

 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; 

 răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile pierdute, 

sustrase sau distruse; 

 răspunde de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil la timp şi de exactitatea 

datelor contabile prezentate; 

 răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 

 ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în vigoare şi 

controlează activitatea de inventariere; 

 răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi 

întocmeşte bugetul pe an şi defalcat pe trimestre; 

 asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei prin elaborarea proiectului de 

investiţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării şi exercitarea supravegherii până la 

finalizarea lucrărilor; 

 acordă calificative personalului în vederea realizării evaluării performanţelor profesionale 

individuale; 

 colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu Trezoreria şi 

instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice; 

 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului secretarului 

general al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 alte atribuţii, potrivit legii. 

  (12) Resurse umane are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi, statului de 

funcţii, organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii judeţene; 

 întocmeşte şi propune spre aprobarea Consiliului de administraţie a Regulamentului intern al 

bibliotecii; 

 respectă legislaţia în vigoare cu privire la normativele de personal şi structura posturilor; 

 întocmeşte şi supune spre aprobare statul de personal în funcţie de numărul de posturi aprobate 

prin statul de funcţii; 

 calcularea drepturilor salariale, conform legii; 

 întocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

şi pentru promovarea personalului; 
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 întocmeşte referatul şi proiectul de decizie cu privire la încadrarea personalului; 

 întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora pentru salariaţii 

bibliotecii, conform legii; 

 întocmeşte documentaţia necesară pentru dosarul de pensionare; 

 respectă legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale personalului 

bibliotecii judeţene;  

 întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora; 

 întocmeşte dosarul personal al salariaţilor bibliotecii judeţene; 

 completează şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor individuale pentru personalul 

bibliotecii; 

 urmăreşte întocmirea şi actualizarea fişei postului a salariaţilor; 

 ţine evidenţa fişelor activităţii zilnice pentru autovehicule; 

 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 

 primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, şi eliberează imediat 

depunătorului o dovadă de primire; 

la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de interese; 

 oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi depunerea în termen 

a acestora; 

 evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter 

public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese; 

 asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina 

de internet a instituţiei în termen de cel mult 30 de zile de la primire; 

 trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termenul legal, copii certificate ale declaraţiilor de 

avere, ale declaraţiilor de interese primite şi ale Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului 

declaraţiilor de interese; 

 acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi 

verificare averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, 

la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor; 

 efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bancare şi de casierie; 

 păstrează, gestionează şi manipulează mijloacele băneşti din casierie; 

 efectuează plata deplasărilor, semnate şi vizate de conducerea instituţiei; 

 ţine evidenţa operativă, la zi şi întocmirea corectă a cec-urilor, chitanţelor, dispoziţiilor de 

încasare şi a registrului de casă; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice; 

 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului secretarului 

general al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 acordă  consultanţă şi asistenţă personalului instituţiei cu privire la respectarea normelor de 

conduită; 

 monitorizează aplicarea în cadrul instituţiei a prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

 întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către personalul 

instituţiei. 

  (13) Administrativ are următoarele atribuţii: 

   a.) Atribuţii inginer: 

 întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

 elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor 

publice; 

 elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 

documentelor - suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza 

necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

 îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; 

 aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

 realizează achiziţiile directe; 

 constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 
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 coordonează activitatea administrativ-gospodărească şi de aprovizionare a bibliotecii; 

 asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere, utilizarea raţională a dotărilor aferente, a 

mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ale instituţiei; 

 întocmeşte necesarul şi face propuneri privind procurarea de mijloace fixe, obiecte de inventar 

şi consumabile; 

 întocmeşte documentele contabile de evidenţă primară pentru mijloacele fixe, obiectele de 

inventar şi materialele consumabile ce intră în gestiune; 

 gestionează şi asigură depozitarea materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din 

inventarul instituţiei; 

 întocmeşte şi ţine evidenţa notelor de comandă pentru diverse prestări de servicii; 

 evidenţa contractelor cu furnizorii de servicii; 

 participă la operaţiunea de inventariere a patrimoniului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba; 

 asigură şi răspunde de buna depozitare şi gestionare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar 

aflate în patrimoniul instituţiei; 

 asigură aprovizionarea cu echipamente de protecţie a muncii, alte materiale şi rechizite de 

birou; 

 asigură întocmirea lunară şi distribuirea pe secţii şi compartimente a necesarului de rechizite şi 

materiale; 

 întocmeşte referate pentru aprovizionarea tehnico – materială a magaziei bibliotecii; 

 efectuează notele de recepţie asupra bunurilor procurate şi intrate în magazie; 

 întocmeşte bonurile de consum pentru materialele ieşite din magazie; 

 ţine evidenţa cantitativă şi valorică a obiectelor de inventar şi materialelor consumabile din 

magazia instituţiei; 

 efectuează instructajul privind protecţia muncii, salariaţilor bibliotecii; 

 asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor; 

 efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă; 

 inventariază şi dotează suplimentar cu câte un recipient pentru colectarea şi selectarea 

deşeurilor; 

 prelucrează prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 

instituţiile publice; 

 răspunde de asigurarea unui spaţiu suplimentar pentru stocarea temporară a deşeurilor 

colectate; 

 răspunde de amenajarea unui punct de documentare a vizitatorilor instituţiei; 

 consemnează şi raportează lunar Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului deşeurile 

colectate şi predate; 

 răspunde de modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deşeurilor în instituţiile publice; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

  b.) Atribuţii secretariat: 

 primeşte, înregistrează şi sortează corespondenţa; o dirijează înspre sectoarele cărora se 

adresează (director-manager, contabilitate, prelucrare - carte, relaţii cu publicul, informatică, resurse 

umane, legătorie); 

 tehnoredactează diversele materiale necesare instituţiei; 

 clasifică actele şi documentele, le îndosariază pe baza unor criterii (tematică, ordine 

cronologică) stabilite de către conducerea instituţiei; 

 efectuează pontajul zilnic al personalului; 

 oferă utilizatorilor bibliotecii informaţii privind funcţionarea şi serviciile acesteia; 

 întreţine aparatura de birou şi echipamentul electronic în condiţii bune de funcţionare; 

 răspunde la telefon: preia mesaje, rezolvă probleme curente; se asigură că cel ce telefonează 

vorbeşte cu persoana cea mai potrivită în vederea rezolvării problemelor acestuia; 

întocmeşte şi păstrează o bibliotecă de informaţii utile; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice.  

  (14) Deservire se află în subordinea contabilului şef şi are următoarele atribuţii: 

  a.) Atribuţii atelier legătorie: 

 primeşte şi predă de la şi la secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, pe 

bază de proces verbal de predare-primire, cărţile, colecţiile de periodice şi dosarele ce trebuie 

recondiţionate şi legate; 

 efectuează preluarea cărţilor sau periodicelor pentru legat, prin confruntarea acestora cu 

borderoul însoţitor, menţionând data primirii, numărul de volume primite şi restituite, data restituirii, 

secţia. Verifică existenţa semnăturii directorului-managerului pentru aprobarea operaţiunii; 
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 execută lucrări de recondiţionare şi de legare a cărţilor, periodicelor şi dosarelor de la 

Biblioteca Judeţeană, precum şi de la bibliotecile orăşeneşti şi comunale din judeţ (50 volume lunar); 

 întocmeşte anual şi trimestrial necesarul de materiale pentru legătorie; 

 participă la realizarea manifestărilor de popularizare a cărţii şi bibliotecii prin realizare de 

afişaj; 

 ţine evidenţa abonamentelor periodice, revistelor şi publicaţiilor; 

 preia zilnic de la Secţia Periodice publicaţiile periodice după întocmirea evidenţei zilnice 

primare a acestora, organizează şi ţine la zi catalogul acestora; 

 verifică şi completează zilnic colecţiile periodice; 

 participă la popularizarea colecţiilor de periodice, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 întocmeşte fişele de lectură ale cititorilor pentru periodicele consultate şi înregistrează primirea 

şi eliberarea documentelor pentru împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii periodicelor şi o înregistrează lunar în registrul general 

de evidenţă pe activităţi a bibliotecii; 

 constituie şi actualizează baza de date în sistem informatizat privind periodicele; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 selectează colecţiile ce trebuie recondiţionate şi legate; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie periodicele legate în volum, pe bază de proces verbal; 

 aşează alfabetic, sau după caz, periodicele în depozitul compartimentului; 

 la sfârşitul trimestrului, semestrului sau anului transferă prin proces verbal colecţiile de 

periodice către sectorul legătorie pentru a fi transformate în „unităţi de bibliotecă” care sunt trecute în 

registrul inventar de către bibliotecarul de la Secţia Periodice; 

 efectuează şi răspunde de arhiva bibliotecii; 

 iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor din cadrul 

bibliotecii; asigură legătura cu Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, în vederea verificării şi 

confirmării nomenclatorului; urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; 

 verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventariere, dosarele constituite; întocmeşte 

inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor 

intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă; 

 pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat şi îl reintegrează 

la fond; 

 organizează depozitul de arhivă, conform Legii Arhivelor Naţionale; 

 pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Judeţene Alba a Arhivelor Naţionale toate documentele 

solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; 

 pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la 

Arhivele naţionale, conform Legii Arhivelor Naţionale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

   b.) Atribuţii şofer: 

 gestionează şi asigură întreţinerea în bune condiţiuni a autoturismului aflat în exploatare 

(repartizat); 

 ţine evidenţa zilnică, pe baza foilor de parcurs, a  kilometrilor realizaţi; 

 ţine zilnic evidenţa carburanţilor consumaţi şi predă serviciului contabilitate foile de parcurs 

contrasemnate de către cei în drept; 

 urmăreşte buna funcţionare a centralei termice; 

 sesizează şi rezolvă şi alte probleme administrativ-gospodăreşti ale instituţiei; 

 ridică coletele primite pe adresa bibliotecii prin poştă; 

 se prezintă periodic la instructajul pentru protecţia muncii conform reglementărilor în vigoare; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

   c.) Atribuţii îngrijitori: 

  execută lucrări de îngrijire, curăţenie, desprăfuire, dezinsecţie şi deratizare la sediul bibliotecii, 

la Filiala Ampoi şi Filiala Cetate; 

  execută lucrări de îngrijire şi curăţenie în curtea instituţiei; 

  execută lucrări de îngrijire şi curăţenie pe trotuarul din faţa instituţiei; 

  prestează munca de curier; 

  strânge şi păstrează pe categorii deşeurile de hârtie - carton, metal – plastic şi sticlă; 

  de două ori pe an, primăvara şi toamna, împreună cu bibliotecarul responsabil cu probleme de 

conservare va proceda la desprăfuirea riguroasă  a fondului de carte păstrat în depozitele bibliotecii; 

  prezenţa obligatorie la manifestările culturale organizate de către Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba (inclusiv sâmbăta şi duminica, după caz); 
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  urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

 

CAPITOLUL IV  Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 A. Structura colecţiilor 
 

Art. 11. (1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt constituite şi completate 

periodic prin achiziţii, donaţii, schimburi culturale sau alte surse. Colecţiile sunt formate din: cărţi, 

broşuri, periodice, documente grafice şi audio-vizuale, alte categorii de documente româneşti sau străine, 

indiferent de suportul material. 

   (2) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt structurate astfel: 

  colecţii de bază, destinate conservării şi studierii lor în sala de lectură a bibliotecii, constituite 

din 1-2 exemplare din cărţile, periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale, aparţinând 

producţiei editoriale curente sau retrospective, româneşti sau străine; 

  documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe corporale şi au 

regim de obiecte de inventar; fac excepţie bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural 

naţional mobil, constituite în colecţii speciale, fiind considerate active fixe corporale şi sunt evidenţiate, 

gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale; 

  colecţii vizuale, destinate împrumutului la domiciliul beneficiarului şi organizate în secţiile şi 

filialele  Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se constituie, în funcţie de 

accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea colecţiilor şi circulaţia documentelor, în colecţii 

destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate consultării în săli de lectură, de audiţii, de 

informare şi documentare. 

Art. 12. Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba trebuie să fie 

minim 50 de documente specifice la 1000 de locuitori. 

 

B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor 
 

Art. 13. Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie şi se dezvoltă prin 

diverse forme de achiziţie: cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate, sponsorizări sau 

activităţi editoriale proprii în condiţiile legii, şi prin Depozitul legal local. 

Art. 14. Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se face în 

sistem tradiţional şi/sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii pentru toate 

bibliotecile publice. 

Art. 15. (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba se fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi aviz de însoţire a mărfii, proces-verbal de donaţie, 

chitanţă/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputaţie, 

chitanţă de achitare etc. 

 (2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este 

obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă. 

 (3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, indiferent de 

modalitatea procurării sau primirii acestora. 

 (4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori 

alte neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal ce este înaintat 

furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, pentru remedierea 

situaţiei constatate. 

 (5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente trebuie 

sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, răspunderea 

pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

Art. 16. (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de 

bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de pagini, sau 

publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar. 

(2) În vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi 

cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la un loc, de regulă 

lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 

(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate pe 

suport magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea – suport: disc, bandă magnetică, CD, casetă, 

microfilm etc. 

Art. 17. (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe formulare 

tipizate, astfel: 
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 a.) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează 

fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau ieşite, iar anual se face şi calcularea 

existentului; 

 b.) evidenţa individuală – pe Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, în care 

se înregistrează fiecare volum de bibliotecă; 

 c.) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea lor în 

unităţi de evidenţă; 

 d.) evidenţa analitică – pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care fac parte din 

patrimoniul cultural naţional mobil. 

(2) Documentele audiovizuale şi cele electronice se înregistrează în evidenţe distincte. 

(3) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări decât în 

cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se înscriu la rubrica 

„observaţii”. 

Art. 18. (1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu respectarea 

tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi a necesităţii de 

transpunere pe suport tradiţional. 

   (2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem automatizat, 

inclusiv ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional. 

Art. 19. (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila 

acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul textului; pe o 

pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, tabele, 

ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate. 

 (2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui 

volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei etichete, 

inclusiv cod de bare. 

 

C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor 
 

Art. 20. (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente, 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba realizează şi activităţi specifice de prelucrare curentă a 

documentelor intrate sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor specifice de catalogare, clasificare 

şi indexare, în regim tradiţional şi/sau automatizat. 

  (2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente se pune la dispoziţia utilizatorilor în 

maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă. 

Art. 21. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba constituie, organizează şi dezvoltă un sistem 

de cataloage, în regim tradiţional sau automatizat, compus în principal din: 

 a.) catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau   prelucrare a 

colecţiilor, pentru uz intern;  

 b.) catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile bibliografice ale 

documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor autorilor şi/sau a 

titlurilor; 

 c.) catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, pe 

domenii de cunoaştere, conform indiciilor C.Z.U.; 

 d.) catalogul presei, cuprinzând descrierile publicaţiilor seriale; 

 e.) catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice respectiv: discuri, benzi 

magnetice, CD, casete audio, casete audio video, CD-Rom, etc.; 

 f.) catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit aşezării 

acestora în rafturi. 

 

D. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor 
 

Art. 22. (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate împrumutului 

la domiciliu se păstrează  în secţii şi filiale, care ordonează documentele în sistem de acces liber la 

publicaţii (la raft). 

    (2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în 

exclusivitate consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în depozite sau încăperi 

speciale. 

Art. 23. Documentele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie în gestiune 

colectivă la nivelul instituţiei, conform legii. 

Art. 24. (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund material 

pentru lipsurile din inventar. 
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   (2) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii care 

nu implică o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţe a documentelor 

deteriorate sau distruse. 

Art. 25. Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba, la propunerea comisiei interne de casare. 

Art. 26. Colecţiile de documente din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se verifică prin 

inventarieri periodice, astfel: 

a.) colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată la 4 ani; 

b.) colecţia care cuprinde între 10.001 – 50.000 de documente – o dată la 6 ani; 

c.) colecţia care cuprinde între 50.001 – 100.000 de documente – o dată la 8 ani; 

d.) colecţia care cuprinde între 100.001 – 1.000.000 de documente – o dată la 10 ani; 

e.) colecţia cu peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani. 

Art. 27. (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba se face, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin decizia scrisă a conducerii 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

(2) În decizie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, 

termenele calendaristice pentru desfăşurarea inventarului. 

 (3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la încheierea 

inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea inventarului, rezultatele 

acţiunii, cu precizarea rezultatelor verificării, existentul constatat, numeric şi valoric, pe categorii de 

documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual, nerestituite de utilizatori, neînregistrate, lipsă 

ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe borderouri. 

(4) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba stabileşte, în funcţie de 

rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de recuperare a 

eventualelor lipsuri. 

Art. 28. (1) Predarea – primirea gestiunii se fac pe baza unei decizii scrise, în condiţiile legii şi ale 

prezentului Regulament prin confruntarea fondului de documente cu actele instituţiei. 

  (2) Procesul – verbal de predare – primire se întocmeşte în trei exemplare (unul pentru 

partea care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea bibliotecii) cuprinzând 

rezultatul verificării, şi stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de predare – primire şi de recuperare 

a eventualelor lipsuri. 

 

 

CAPITOLUL V Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Art. 29. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează conform organigramei şi a 

numărului total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform reglementărilor în vigoare. 

 Art. 30. Numărul de personal şi defalcarea acestora pe compartimente cu încadrarea în alocaţia 

bugetară stabilite pentru plata drepturilor salariale sunt determinate prin raportarea la populaţia judeţului 

Alba, conform Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 31. (1) Angajarea personalului de specialitate din biblioteca judeţeană se realizează prin 

concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii. 

(2) Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama 

Bibliotecii Judeţene se realizează prin concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 32. Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se 

stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu 

elaborate de către directorul-managerul bibliotecii, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Art. 33. Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

  

 

CAPITOLUL VI Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
Art. 34. (1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este asigurată de către un 

director - manager, numit prin concurs, organizat conform O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi Legea nr. 

284/2010 şi prin O.U.G. nr. 68/2013, pe baza unui contract de management. 

(2) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului-

managerului se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea finanţatoare. 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul-managerul emite decizii. 

  (4) Conducerea Compartimentului financiar-contabil este asigurată de un contabil şef. 
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(5) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a contabilului şef se 

realizează în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 35. Directorul-managerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba răspunde de organizarea 

şi funcţionarea bibliotecii  pe baza organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul Judeţean Alba, are 

dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în relaţiile cu alte 

organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice. 

 Art. 36. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu de 

administraţie, cu rol consultativ. 

    (2) Consiliul de administraţie este condus de director-managerul, în calitate de 

preşedinte, şi este format din 5 membri, astfel: director-manager, contabil şef şi 2 bibliotecari, desemnaţi 

prin decizia directorului - managerului, precum şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba, desemnat 

de acesta. 

    (3) Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează 

în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii. 

    (4) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 

 face propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii judeţene; 

 analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a bibliotecii şi face 

propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii desfăşurate de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba; 

 urmăreşte aplicarea Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Regulamentului intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii; 

 stabileşte programul de participare la unele manifestări culturale. 

 Art. 37. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu ştiinţific, 

cu rol consultativ în domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţii 

culturale. 

    (2) Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari, specialişti în 

domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizia directorului - 

managerului. 

    (3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt: 

 redactează materialele de popularizare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii ( ghiduri, pliante, 

afişe, programe); 

 avizează documentaţia şi programul cultural; 

 elaborează programe de strategii pentru dezvoltarea sistemului informaţional; 

 monitorizează solicitările şi stabileşte priorităţile de dezvoltare a colecţiilor şi bazele de date.  

 

CAPITOLUL VII  Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
Art. 38. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia şi cu 

prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi 

drepturile conexe. 

Art. 39. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba întocmeşte şi aduce la cunoştinţa utilizatorilor 

un regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică: 

a.) serviciile oferite şi orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare secţie şi 

filială; 

b.) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă; 

c.) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de 

bibliotecă; 

d.) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi faţă de 

documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu; 

e.) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea la 

domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire; 

f.) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în 

regulamentul activităţii cu publicul; 

g.) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 

Art. 40. (1) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern care 

trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, precum şi prin oricare altă 

formă de publicitate din interiorul instituţiei. 

  (2) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană 

care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora. 
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  (3) Pentru utilizatorii minori răspunderea morală şi materială revine reprezentanţilor 

legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali. 

  (4) Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu. 

  (5) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau 

de nereclamarea pierderii acestuia. 

Art. 41. În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, sumele stabilite pentru achiziţii de 

cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă în limba minorităţilor se stabilesc astfel încât să 

corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul comunităţii. 

Art. 42. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza servicii specializate pentru 

persoanele dezavantajate. 

Art. 43. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor din Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin 

obligativitatea acestuia de a dona bibliotecii alte trei volume. 

 

CAPITOLUL VIII  Dispoziţii tranzitorii şi finale 
Art. 44. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba dispune de autonomie administrativă şi 

profesională în raport cu Consiliul Judeţean Alba, constând în: 

a.) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 

b.) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale 

şi internaţionale; 

c.) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de 

bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d.) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii 

culturale din ţară şi din străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de sau în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

Art. 45. (1) Anual, conducerea Bibliotecii judeţene întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii 

bibliotecii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, precum şi Consiliului 

Judeţean Alba. 

(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, potrivit  prevederilor legale. 

 Art. 46. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 

normative în vigoare. 

    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba intră în vigoare la data adoptării lui prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

    (3) După aprobarea sa, prevederile regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

  

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                         Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea instituirii de restricții temporare, parțiale de circulație pe unele sectoare 

ale drumurilor județene: DJ 762: limita Județul Hunedoara - Dealu Crișului - Valea Maciului - 

Mărtești - Vidra - Lunca de Jos - Vîrtănești - Burzonești - Mihoiești - (DN75)  și  DJ 762A: DJ 762 - 

Vidrișoara - Muntele Găina - limita Județul Arad 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii de restricții temporare, parțiale de 

circulație pe unele sectoare ale drumurilor județene: DJ 762: limita Județul Hunedoara - Dealu Crișului - 

Valea Maciului - Mărtești - Vidra - Lunca de Jos - Vîrtănești - Burzonești - Mihoiești - (DN75) și DJ 

762A: DJ 762 - Vidrișoara - Muntele Găina - limita Județul Arad; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii de restricții 

temporare, parțiale de circulație pe unele sectoare ale drumurilor județene: DJ 762: limita Județul 

Hunedoara - Dealu Crișului - Valea Maciului - Mărtești - Vidra - Lunca de Jos - Vîrtănești - Burzonești - 

Mihoiești - (DN75) și DJ 762A: DJ 762 - Vidrișoara - Muntele Găina - limita Județul Arad; 

- raportul de specialitate  nr. 11380 din 21 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

-  sesizarea înregistrata la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4714 din 16 martie 2016;   

- solicitarea nr. 11150 din 16 iunie 2017 a Consiliului Județean Alba către Inspectoratul de 

Politie al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

- avizul nr. 49143 din 20 iunie 2017 al Inspectoratului de Polțtie Județean Alba - Serviciul Poliției 

Rutiere înregistrat  la registraura Consiliului Județean Alba cu nr. 11339 din 20 iunie 2017;   

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1, art. 41 alin. 1 – 34, art. 44 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 alin. 4, art. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

aprobat prin H.G. nr. 1391/2006,  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 instituirea de restricții temporare, parțiale de circulație pe unele sectoare ale 

drumurilor județene: DJ 762: limita Județul Hunedoara - Dealu Crișului - Valea Maciului - Mărtești - 

Vidra - Lunca de Jos - Vîrtănești - Burzonești - Mihoiești (DN75) și  DJ 762A: DJ 762 - Vidrișoara - 

Muntele Găina - limita Județul Arad, prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           Art. 2.  Pot circula fără restricții pe sectoarele restricționate următoarele categorii de vehicule: 

a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care aparțin 

administratorilor acestor rețele; 

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 

c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 

d.)  cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților economici 

care fac servicii de expediții și curierat; 

e.) cele apartinând societăților de salubrizare; 

f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției civile, 

poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției - 
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Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. și S.P.P., aflate în 

misiune, etc); 

g.) cele care transportă pâine și produse de panificație, precum și cele specializate (cisterne) care 

transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare; 

h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții de  

deszăpezire asupra drumului; 

i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii; 

j.) vehicule cu puncte de încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce își desfășoară 

activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse protecției, dar 

justificate numai pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care să reiese în clar punctele de încărcare și 

descărcare. 

         Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Arhitectul șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 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 

Județului Alba, Ministerului Transporturilor, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului de 

Polțtie Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere, Direcției juridice și relații publice, Direcției urbanism și 

amenajarea teritoriului și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.  

  

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                       Vasile BUMBU 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 219  

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 219/29 iunie 2017 
                                                                                    

 

SECTOARE DE DRUMURI  JUDEȚENE  ASUPRA CĂRORA SE INSTITUIE 

RESTRICȚII TEMPORARE, PARȚIALE DE CIRCULAȚIE 
 

 

 

1.  DJ 762: limita Județul Hunedoara - Dealu Crișului - Valea Maciului - Mărtești - Vidra - 

Lunca de Jos - Vîrtănești - Burzonești - Mihoiești (DN75);    

de la km 42+200 la km 47+700 pe distanța de 5+500 km între limita Județul Hunedoara  și  

Valea Vidrișorii (intersecție cu drumul comunal din localitatea Avram Iancu); 

  - restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone în 

perioada 30 iunie 2017 – 29 iunie 2018 cu excepția riveranilor; 

- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de forma rotundă 

indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 tone însoțit de 

indicatorul rutier adițional de formă pătrată indicativ P18 de specificație CU EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe drumul 

județean DJ 762: de la km 42+200 la km 47+700 pe distanța de 5+500 km între limita Județul Hunedoara  

și  Valea Vidrișorii (intersecție cu drumul comunal din localitatea Avram Iancu), vor fi aduse la 

cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica 

Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor. 

  

2.  DJ 762A: DJ 762 - Vidrișoara - Muntele Găina - limita Județul Arad; 

de la km 0+000 la km 1+300 pe distanța de 1+300 km (în localitatea Vidrișoara). 

- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone în 

perioada 30 iunie 2017 - 29 iunie 2018 cu excepția riveranilor; 

- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de forma rotundă 

indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 tone însoțit de 

indicatorul rutier adițional de formă pătrată indicativ P18 de specificație CU EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe drumul 

județean DJ 762A: de la km 0+000 la km 1+300 pe distanța de 1+300 km (în localitatea Vidrișoara), vor 

fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor 

comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului 

Transporturilor. 

 

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                      Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 din 23 februarie 2017 cu privire la  

aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un sector al drumului județean 

DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74)  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedință ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 din 23 

februarie 2017 cu privire la  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un 

sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard 

Ighiu (DN 74); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba  nr. 47 din 23 februarie 2017 cu privire la  aprobarea instituirii de restricții temporare 

parțiale de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) ; 

- raportul de specialitate  nr. 11259 din 19 iunie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 din 23 februarie 

2017 cu privire la  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un sector al 

drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 

74) ; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului împreună cu amendamentul propus în 

timpul dezbaterii în cadrul şedinţei ordinare și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f  și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 

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

          - art. 41 și art. 44 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. 1 și alin. 7 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006,  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.  După articolul 1 al  Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 din 23 februarie 2017 

cu privire la  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un sector al drumului 

județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) se 

introduce un articol nou, articolul 1
1
,  cu următorul cuprins: 

„Art. 1
1
.  Prin excepție de la prevederile art. 1 pot circula fără restricții pe sectorul  drumului 

județean intersecție DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard  - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 

până la km 18+210 următoarele categorii de autovehicule destinate transportului de mărfuri și a utilajelor 

cu masa totală maximă mai mare de 7,5 tone: 

a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care aparțin 

administratorilor acestor rețele; 

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 

c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 

d.)  cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților economici 

care fac servicii de expediții și curierat; 

e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 
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f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției civile, 

poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției - 

Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. și S.P.P., aflate în 

misiune, etc); 

g.) cele care transportă pâine și produse de panificație, precum și cele specializate (cisterne) care 

transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare; 

h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții de  

deszăpezire asupra drumului; 

i.) cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii; 

j.) vehicule cu puncte de încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce își desfășoară 

activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse protecției, dar 

justificate numai pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care să reiese în clar punctele de încărcare și 

descărcare.ˮ 

k.) cele destinate aprovizionării cu materii prime a centrelor de procesare şi desfacerii produselor 

finite ale acestora. 

        Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și Arhitectul 

șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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 

Județului Alba, Ministerului Transporturilor, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului de 

Poliţie Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere, Direcției juridice și relații publice, Direcției urbanism și 

amenajarea teritoriului și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba și Inspectoratul 

Școlar al Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar 

pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării 

şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale speciale 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean 

Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică 

Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi 

operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a 

egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale speciale; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de 

Sănătate Publică Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului 

conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la 

educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale speciale; 

- raportul de specialitate nr. 11612/22 iunie 2017 al Compartimentului unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2, și art. 

91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului comun nr. 1985 din 4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1305 din 17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 5805 din 

23 noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în 

grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum 

şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special; 

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 Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba și Inspectoratul Școlar 

al Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea 

şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu 

dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale speciale, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba – domnul Ion Dumitrel să 

semneze Protocolul de colaborare aprobat la art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete și 

Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, Inspectoratului Școlar al Județului Alba,  

Direcției juridice şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Compartimentului unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

  

Nr. 221 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 

 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 221/29 iunie 2017 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN        DIRECȚIA GENERALĂ DE  

      ALBA           ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  

       PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

 

 

        DIRECȚIA DE SĂNĂTATE      INSPECTORATUL ȘCOLAR 

                  PUBLICĂ ALBA             AL JUDEȚULUI ALBA 

 

 

Protocol de colaborare între Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia 

integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, 

și/sau cu cerinţe educaţionale special 

 

 

 Art. 1. Părţile 

A.) Consiliul Judeţean Alba - autoritate a administrației publice locale, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion IC Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul Ion Dumitrel, în 

calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 

B.) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba, reprezentată prin domnul prof. Sorin Valerian 

Chirilă, în calitate de director general; 

C.) Direcţia de Sănătate Publică Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, B-dul  Revoluţiei 1989, 

nr. 23, județul Alba, reprezentată prin domnul ec. Dumitru-Alexandru Sinea, în calitate de director 

executiv; 

D.) Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia Str. Gabriel Bethlen, 

nr. 7, județul Alba, reprezentat prin doamna prof. Eugenia Marcela Dărămuş, în calitate de inspector 

şcolar general. 

Art. 2. Cadrul normativ 

 Prezentul Protocol de colaborare are la bază următoarele acte normative/documente: 

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

completările ulterioare;  

b.) Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, 

republicată, cu modificările ulterioare; 
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c.) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d.) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

e.) Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, 

cu modificările ulterioare; 

f.) Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

g.) Ordinul comun nr. 1985 din 4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1305 din 17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 5805 din 

23 noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în 

grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum 

şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special; 

 h.) Ordinul comun nr. 1306 din 17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 1883 din 14 

septembrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru 

aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a 

modalităţilor de aplicare a acestora; 

 i.) Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, versiunea pentru copii şi 

tineri (CIF – CT), adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2007 şi validată de România în 

anul 2012, de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 Art. 3. Abrevieri și semnificații ale termenilor utilizaţi în conținutul prezentului protocol 

(1) În înţelesul prezentului protocol de colaborare, termenii şi expresiile folosite au următoarele 

abrevieri: 

a.) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție = A.N.P.D.C.A. 

 b.) Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională = C.J.R.A.E. 

 c.) Cerinţe educaţionale speciale = C.E.S. 

 d.) Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională = C.O.S.P. 

 e.) Comisia pentru Protecţia Copilului = C.P.C. 

 f.) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului = D.G.A.S.P.C. 

 g.) Direcţia de Sănătate Publică = D.S.P. 

 h.) Inspectoratul Şcolar Judeţean = I.Ş.J. 

 i.) Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului = S.E.C.C 

 j.) Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională = S.E.O.S.P. 

 k.) Serviciul Public de Asistenţă Socială = S.P.A.S. 

(2) În înţelesul prezentului protocol de colaborare, termenii şi expresiile folosite au următoarele 

semnificaţii: 

a.) copiii nedeplasabili sunt copiii ale căror deficienţe/afectări funcţionale nu le permit deplasarea 

cu mijloacele de transport în comun sau necesită deplasare în condiţii speciale, de exemplu copiii care 

beneficiază de îngrijiri la domiciliu sau în serviciile rezidenţiale. Aprecierea cazurilor nedeplasabile se 

face de către medicul de familie şi este menţionată în fişa medicală sintetică; 

b.) copiii care provin din familii cu venituri insuficiente sunt acei copii din familiile beneficiare 

de venit minim garantat și/sau de alocație pentru susținerea familiei sau care fac dovada că nu realizează 

venituri pe baza unei adeverințe de la ANAF; 

c.) cerinţele educaţionale speciale reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei 

anumite deficienţe/afectări sau dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă 

complexă (medicală, socială, educaţională etc.). Asistenţa complexă fără necesităţi educaţionale 

suplimentare nu defineşte CES; 

d.) dizabilitatea este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de activitate şi 

restricţiile de participare. Acest termen denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individul, copilul 

sau adultul care are o problemă de sănătate şi factorii contextuali în care se regăseşte, respectiv factorii de 

mediu şi factorii personali. Aprecierea dizabilităţii se face prin aplicarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare în grad de handicap. Termenul de dizabilitate este echivalent cu termenul de handicap, dar nu 

toţi copiii cu dizabilităţi sunt încadraţi în grad de handicap, acesta din urmă fiind acordat numai la 

solicitarea părinţilor/reprezentantului legal. 
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 Art. 4. Dispoziții generale 

 Prin prezentul protocol de colaborare, părţile semnatare se angajează să conlucreze pentru 

asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea 

asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, si/sau cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării lor, incluzând colaborarea 

interinstituţională şi managementul de caz. 

 Art. 5. Scopul protocolului de colaborare  

 Protocolul de colaborare vizează cel puțin următoarele aspecte:    

  de a stabili proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor nedeplasabili; 

  de a stabili proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor proveniți din familii cu 

venituri insuficiente; 

  de a stabili proceduri interinstituţionale de colaborare între C.P.C. şi C.O.S.P., între 

S.E.C.C./managerul de caz şi S.E.O.S.P. şi între D.G.A.S.P.C. şi I.Ș.J.; 

  de a stabili proceduri comune pentru întocmirea și actualizarea hărții serviciilor de 

specialitate și modalităților de înființare a serviciilor necesare copiilor cu dizabilități și/sau C.E.S. din 

județul Alba; 

  de a stabili cadrul de colaborare între S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. – S.E.O.S.P./C.J.R.A.E./I.Ș.J. - 

DSP și asigurarea schimbului de informații; 

  de a stabili proceduri de soluționare a cazurilor de încălcare a dreptului la educație;  

  instruirea personalului de specialitate implicat în evaluarea copiilor cu dizabilități în vederea 

încadrării în grad de handicap și/sau orientării școlare și profesionale, precum și formarea continuă a 

profesioniştilor care interacţionează cu copiii cu dizabilităţi şi/sau CES, în mod particular a membrilor 

C.P.C. şi C.O.S.P., a personalului S.E.C.C. şi S.E.O.S.P., a personalului S.P.A.S. şi a medicilor de 

familie. 

Art. 6. Durata protocolului de colaborare 

 Prezentul protocol este valabil începând cu data semnării și rămâne în vigoare până când părțile 

convin altfel sau apar modificări legislative care afectează modul de lucru interinstituțional. 

 Art. 7.  Proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor nedeplasabili 

 (1) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. 

  primește și înregistrează cererea de evaluare și încadrare în grad de handicap, fişa medicală 

sintetică și ancheta socială, trimise de părintele/reprezentantul legal al copilului, astfel încât managerul de 

caz să asigure coordonarea tuturor demersurilor de evaluare; 

  managerul de caz din cadrul S.E.C.C. asigură coordonarea tuturor demersurilor de evaluare cât 

timp copilul se află în unitatea sanitară abilitată; 

  medicul/psihologul/psihopedagogul din cadrul S.E.C.C. se vor deplasa la domiciliul copilului 

(în funcție de aspectele necesare a fi evaluate) în situația în care afecțiunea copilului nu îi permite 

deplasarea, iar deplasarea acestora este asigurată de către D.G.A.S.P.C. . 

 (2) Atribuțiile D.S.P. 
  în urma aprecierii cazurilor nedeplasabile de către medicul de familie, acesta contactează 

serviciul de ambulanţă sanitară care va asigura transportul gratuit la unitatea sanitară abilitată de D.S.P.;  

  asigură transport gratuit la spitalele abilitate de D.S.P., de pe raza judeţului Alba, prin serviciul 

de ambulanţă sanitară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi/sau socială;  

  unitatea sanitară abilitată la care este transportat copilul nedeplasabil este cea mai apropiată de 

domiciliu şi/sau unitatea nominalizată la nivel de judeţ propusă de D.S.P.; 

  se asigură că medicii de familie eliberează gratuit fişa medicală sintetică; 

  se asigură că evaluarea psihologică (unde este cazul), completarea şi eliberarea fişei de 

evaluare psihologică se realizează gratuit de către psihologii din unităţile sanitare, centrele de sănătate 

mintală, staţionarele de zi şi în contract cu cabinetele medicale de psihiatrie pediatrică. 

 (3) Atribuțiile I.Ș.J./C.J.R.A.E.  

  evaluarea educațională se realizează de către cadrul didactic care asigură învățământul la 

domiciliu; 

  evaluarea psihoeducațională are loc în unitatea sanitară abilitată unde a fost transportat copilul 

sau la domiciliul copilului, în funcție de opțiunea părintelui/reprezentantului legal; 

  specialiștii S.E.O.S.P. se vor deplasa la locul convenit pentru evaluare, și comunicat lor de 

către managerul de caz, C.J.R.A.E. asigurând costul transportului specialiștilor. 

 Art. 8. Proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor proveniți din familii cu 

venituri insuficiente 

(1) Atribuțiile Consiliului Județean Alba 

 alocă bugetul necesar pentru asigurarea cheltuielilor pentru transport în cazul copiilor cu 

handicap care provin din familii cu venituri insuficiente la unitatea sanitară abilitată/serviciul de evaluare 
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complexă a copilului, în vederea evaluării complexe pentru încadrare în grad de handicap și evaluării 

educaționale pentru orientare școlară/profesională. 

(2) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. 

 primește și înregistrează la S.E.C.C. cererea-tip de evaluare complexă și încadrare în grad de 

handicap (completată de părinți), fișa medicală sintetică şi ancheta socială, trimise de S.P.A.S. și face 

programarea la S.E.C.C. în vederea evaluării complexe a copilului; 

 managerul de caz programează copilul pentru evaluările de specialitate și colaborează cu 

responsabilul de caz din primărie, solicitându-i acestuia ca, împreună cu familia copilului să identifice 

soluția pentru asigurarea prezenței copilului la evaluarea complexă în ziua și locul fixat de către S.E.C.C.; 

 dacă în Planul de abilitare-reabilitare specialiștii S.E.C.C. recomandă necesitatea orientării 

școlare și profesionale de către C.O.S.P., managerul de caz, la cererea scrisă a părintelui, transmite către 

C.J.R.A.E., cererea părintelui cu privire la orientarea școlară și profesională însoțită de copie, în 

conformitate cu originalul după următoarele documente: certificatul medical, evaluarea psihopedagogică, 

evaluarea psihologică, ancheta socială. Documentele sunt transmise cu scopul  programării copilului 

pentru evaluarea psihoeducațională la S.E.O.S.P., datele privind programarea - locul și data unde se va 

face evaluarea, urmând a fi transmise familiei copilului de către C.J.R.A.E. . 

(3) Atribuțiile I.Ș.J./C.J.R.A.E. 
 în situația copiilor care au nevoie doar de orientare școlară, C.J.R.A.E. colaborează cu unitatea 

de învățământ unde este înscris copilul și cu S.P.A.S. de la domiciliul copilului în vederea identificării 

unei soluții de transport pentru realizarea evaluărilor de specialitate: mijloc de transport propriu al 

S.P.A.S./unității școlare, cumpărarea de bilete de transport în comun ș.a. utilizând surse extrabugetare, 

sponsorizări, donații, parteneriate public-private; 

 în situația copiilor care au nevoie doar de orientare școlară, la solicitarea directă a 

reprezentantului legal/S.P.A.S., personalul CJAP programează copilul la evaluările de specialitate 

realizate de S.E.O.S.P.; 

 pentru a limita deplasările repetate, asistentul social de la C.J.R.A.E. programează copilul 

pentru evaluarea psihoeducațională în cadrul S.E.O.S.P. în aceeași zi în care copilul este programat pentru 

evaluarea la medicul de specialitate; 

 în cazul în care copilul este evaluat în vederea orientării școlare și specialiștii S.E.O.S.P. 

constată suspiciunea unei dizabilități, asistentul social de la C.J.R.A.E., la cererea părintelui, va contacta 

S.P.A.S./S.E.C.C. în vederea programării pentru evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap. 

(4) Atribuțiile D.S.P. 

 se asigură că medicii de familie eliberează gratuit fişa medicală sintetică; 

 stabilesc și comunică anual, oficial și pe site-ul D.S.P., unităţile medicale abilitate să elibereze 

certificatele medicale model A5; 

 se asigură că eliberarea certificatului medical tip A5 se face gratuit; 

 se asigură că evaluarea psihologică, completarea şi eliberarea fişei de evaluare psihologică se 

realizează gratuit de către psihologii din unităţile sanitare, centrele de sănătate mintală, staționarele de zi 

şi în contract cu cabinetele medicale de psihiatrie pediatrică, iar în lipsa psihologilor menționați mai sus, 

evaluarea se realizează de către psihologii clinicieni din cadrul D.G.A.S.P.C. şi S.E.O.S.P.; 

 Art. 9. Proceduri comune pentru întocmirea și actualizarea hărții serviciilor de specialitate și 

modalităților de înființare a serviciilor necesare copiilor cu dizabilități și/sau C.E.S. din județul Alba 

 D.G.A.S.P.C., I.Ș.J. și D.S.P. întocmesc harta serviciilor de specialitate din județul Alba; 

 harta serviciilor de specialitate trebuie să conțină toate unitățile furnizoare de servicii de 

specialitate funcționale din județ, tipul de servicii oferit, precum și datele de contact ale acestor unități; 

 harta serviciilor de specialitate se actualizează la fiecare început de an calendaristic și se pune 

la dispoziția tuturor semnatarilor prezentului protocol; 

 în funcție de analiza situației copiilor cu dizabilități și/sau C.E.S. făcută în raportul de 

activitate anual al S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. și S.E.O.S.P./C.J.R.A.E., D.G.A.S.P.C., I.Ș.J. și D.S.P. pot 

propune înființarea de noi servicii pentru abilitarea/reabilitarea acestor copii. 

Art. 10. Cadrul de colaborare între S.E.C.C. / D.G.A.S.P.C. – S.E.O.S.P. / C.J.R.A.E. / I.Ș.J. - 

DSP și asigurarea schimbului de informații 

(1) Reprezentarea instituțională este asigurată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

astfel: 

 D.G.A.S.P.C. are desemnat un reprezentant al instituției în C.O.S.P. Alba; 

 Consiliul Județean Alba are desemnat un reprezentant al instituției în C.O.S.P. Alba; 

 I.Ș.J. are desemnat un reprezentant al instituției în C.P.C. și C.O.S.P. Alba; 

 DSP are desemnat un reprezentant al instituției în C.P.C. Alba; 

 Reprezentanții desemnați de D.G.A.S.P.C., D.S.P. și I.Ş.J. în C.P.C. și C.O.S.P. sunt 

responsabili cu implementarea prezentului protocol; 
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  (2) C.J.R.A.E./S.E.O.S.P. trimite trimestrial către D.G.A.S.P.C./S.E.C.C. situația copiilor 

orientați școlar și profesional care au și certificat de încadrare în grad de handicap, copie după 

certificatele de orientare școlară a acestor copii și copie după Planul de servicii individualizat;  

  (3) C.J.R.A.E./S.E.O.S.P., în baza cererii părintelui, programează copilul în vederea evaluării 

psihoeducaționale și cere, în scris, de la S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. copie după următoarele documente 

(certificat medical, fișa psihopedagogică, fișa psihologică, ancheta socială), dacă părintele nu are copii în 

conformitate cu originalul după aceste documente;  

  (4) Lunar, S.E.O.S.P./C.J.R.A.E. transmite către D.G.A.S.P.C./S.E.C.C. o cerere cuprinzând lista 

copiilor cu grad de handicap programați pentru orientare școlară care au nevoie de copie a documentelor 

de la dosarul de handicap; 

  (5) S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. trimite, la cererea S.E.O.S.P./C.J.R.A.E., în copie conformă cu 

originalul, documentele (certificatul medical, fișa psihopedagogică, fișa psihologică și ancheta socială) de 

la dosarul de handicap al copilului, în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării; 

  (6) S.E.O.S.P./C.J.R.A.E. transmite trimestrial la S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. informații privind copiii 

orientați școlar şi profesional, conform fișe de monitorizare emise de A.N.P.D.C.A., fișă elaborată 

împreună cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

 

 Art. 11. Instruirea personalului de specialitate implicat în evaluarea copiilor cu dizabilități în 

vederea încadrării în grad de handicap și/sau orientării școlare și profesionale, precum și formarea 

continuă a profesioniştilor care interacţionează cu copiii cu dizabilităţi şi/sau CES, în mod particular a 

membrilor C.P.C. şi C.O.S.P., a personalului S.E.C.C. şi S.E.O.S.P., a personalului S.P.A.S. şi a 

medicilor de familie 

 (1) Atribuțiile Consiliului Județean Alba 

  asigură, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Alba, suportul material, uman și logistic în vederea 

instruirii personalului S.P.A.S. cu privire la aplicarea prevederilor ordinului și în domeniul protecției 

drepturilor copilului cu dizabilități și/sau C.E.S. .  

(2) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. 

   prin S.E.C.C. elaborează/actualizează şi aplică proceduri interne pentru punerea în practică a 

etapelor managementului de caz, care le revin ca responsabilitate, pentru copiii cu dizabilităţi şi C.E.S.; 

  pune la dispoziţia S.E.C.C. toate resursele umane, materialele şi mijloacele necesare pentru 

evaluarea copiilor cu dizabilități; 

  organizează sesiuni de instruire a personalului S.E.C.C. prin intermediul formatorilor. 

(3) Atribuțiile D.S.P. 

   informează medicii de familie de pe raza unităţii administrativ-teritoriale cu privire la fişa 

medicală, sintetică; 

   realizează demersurile în vederea informării unităţilor sanitare abilitate să elibereze 

certificatele medicale de tip A5 şi publică lista cu aceste unităţi pe site-ul D.S.P.; 

  organizează sesiuni de instruire a medicilor de familie, a medicilor de specialitate pediatrie, 

neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică şi neuropsihiatrie infantilă şi a psihologilor clinicieni din 

unităţile sanitare, prin intermediul formatorilor instruiţi din rândul propriului personal sau din afara 

instituţiei; 

   informează asistenţii medicali comunitari, mediatorii sanitari, medicii de specialitate, alţii, 

din unităţile sanitare publice şi private pentru copii, asistenţii sociali din unităţile sanitare pentru copii cu 

privire la aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 1985 din 4 octombrie 2016 al ministrului muncii, 

familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1305 din 17 noiembrie 2016 al ministrului 

sănătății și nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice 

privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor 

cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale 

special. 

(4) Atribuțiile I.Ș.J. 

  prin S.E.O.S.P./C.J.R.A.E. elaborează şi aplică proceduri interne pentru punerea în practică a 

managementului de caz pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau C.E.S; 

  se asigură că în cadrul unităţilor de învăţământ există proceduri prin care se realizează 

evaluarea educaţională prin cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unităţile de învăţământ 

antepreşcolar şi preşcolar, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, dirigintele 

pentru învăţământul gimnazial şi liceal, în colaborare cu consilierul şcolar şi profesorul itinerant şi de 

sprijin, alţi profesionişti din echipa multidisciplinară;  

  urmăreşte ca în fiecare unitate de învăţământ in care se află copii cu dizabilităţi si/sau C.E.S. 

să existe regulamentul de organizare şi funcţionare cu procedurile privind aprobarea prezenţei 

facilitatorilor în unitatea de învăţământ, precum şi modul de organizare a activităţii acestora; 
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  asigură instruirea personalului S.E.O.S.P., C.O.S.P. şi al comisiilor interne de evaluare 

continuă, prin intermediul formatorilor instruiţi din rândul propriului personal sau din afara instituţiei. 

 Art. 12. Soluționarea litigiilor 
 (1) Părţile vor depune eforturile pentru a realiza, pe cale amiabilă, eventualele neînţelegeri sau 

dispute ce pot interveni între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor asumate prin 

prezentul protocol. 

 (2) dacă divergenţele nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa pentru 

soluţionarea lor autorităţilor competente. 

 Art. 13. Dispoziții finale 
 (1) Prevederile prezentului Protocol vor putea fi modificate, în funcţie de noi cerinţe sau condiţii, 

numai prin act adiţional. 

 (2) Forţa majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă cu condiţia comunicării 

cazului de forţă majoră şi a actelor doveditoare; 

 (3) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării de către toți partenerii. 

 (4) Prezentul protocol conţine 6 file şi a fost întocmit în 4 exemplare originale, câte un exemplar 

pentru fiecare parte. 

 (5) Orice document prin care se modifică sau completează precizările prezentului Protocol se 

constituie ca Act adițional și este semnat de către toți semnatarii Protocolului constituindu-se ca parte 

componentă a acestuia. 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN        DIRECȚIA GENERALĂ DE  

      ALBA           ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  

       PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

 

         PREȘEDINTE            DIRECTOR GENERAL 

      ION DUMITREL           Prof. SORIN VALERIAN CHIRILĂ 

 

        DIRECȚIA DE SĂNĂTATE      INSPECTORATUL ȘCOLAR 

                  PUBLICĂ ALBA             AL JUDEȚULUI ALBA 

 

 

          DIRECTOR EXECUTIV          INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL 

Ec. DUMITRU-ALEXANDRU SINEA  Prof. EUGENIA MARCELA DĂRĂMUȘ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de 

transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

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

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11720 din 27 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Zlatna - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11552/23 iunie 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1290/23 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Zlatna - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017 - 30 iunie 2018, pe 

traseul Zlatna - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 222 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  

 Aiud -  Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

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

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11722 din 27 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Aiud - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11553/23 iunie 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1290/23 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017 - 30 iunie 2018, pe 

traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 223 

Alba Iulia,  29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  

 Blaj -  Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- 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 Blaj - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

      - 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 Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11725 din 27 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Blaj - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11554/23 iunie 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1290/23 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017-30 iunie 2018, pe 

traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  

 Alba Iulia - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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 Alba Iulia - 

Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL;  

      - 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 Alba Iulia - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 11729 din 27 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Alba Iulia - Oiejdea, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11556/23 iunie 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1290/23 iunie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Oiejdea;  

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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 2 alin. 1, 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 iulie 2017 - 30 iunie 2018, pe 

traseul Alba Iulia - Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Livio Dario 

SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                        Vasile BUMBU                           
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza  

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  

„Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita județul Hunedoara” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere :  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean DJ 107A: Alba 

Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita 

județul Hunedoara”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean 

DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - 

Sărăcsău - limita județul Hunedoara”; 

- raportul de specialitate nr. 11723 din 27 iunie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

          Având în vedere prevederile: 

 - art. 14 și art. 91 alin. 1 lit. b şi lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor 

specifice în vigoare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația  tehnico-economică a investiției „Modernizare drum județean DJ 

107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - 

Sărăcsău - limita județul Hunedoara”. 

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia - 

Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita județul 

Hunedoara”, la valoarea totală de 5963583,79 lei (inclusiv TVA), din care C+M 5264867,77 lei (inclusiv 

TVA) prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 

107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - 

Sărăcsău - limita județul Hunedoara”  prezentați în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului si Direcției dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                               ION DUMITREL                     Vasile BUMBU       

Nr. 226 

Alba Iulia, 29 iunie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 226 din 29 iunie 2017 

 

 

 

 

DEVIZ GENERAL 

al  obiectivului de investiţii 

„Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita județul Hunedoara” 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI    

VALOARE                                         

(fără TVA) 

VALOARE 

TVA                  

19% 

VALOARE                

cu TVA 

 LEI LEI  LEI 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1  Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2  Amenajarea terenului  0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială 
0,00 0,00 0,00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2.1 
 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. 

 Studii  4000,00 0,00 4960,00 

3.1.1. Studii de teren 4000,00 0,00 4960,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii de specialitate 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 

de avize, acorduri şi autorizaţii 
3000,00 0,00 3720,00 

3.3. Expertiză tehnică 6000,00 1140,00 7140,00 

3.4. 

Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor 
0,00 0,00 0,00 

3.5. Proiectare 20000,00 2280,00 24200,00 

  3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate şi deviz general 8000,00 0,00 9920,00 

  

3.5.4. Documentaţii tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
2000,00 380,00 2380,00 

  

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 

tehnic si a detaliilor de execuție 
2000,00 380,00 2380,00 

  3.5.6. Proiect tehnic + Detalii de execuție 8000,00 1520,00 9520,00 

3.6.  Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor 0,00 0,00 0,00 

3.7.  Consultanţă  21794,38 4140,93 25935,31 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii 
15256,06 2898,65 18154,72 

3.7.2.Auditul financiar 6538,31 1242,28 7780,59 

3.8  Asistență tehnică 43588,76 8281,86 51870,62 

  

3.8.1.Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4358,88 828,19 5187,06 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 3051,21 579,73 3630,94 
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3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Construcţii 

1307,66 248,46 1556,12 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 39229,88 4969,12 31122,37 

TOTAL CAPITOL 3 98383,13 15842,80 117825,93 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1  Construcţii și instalații 4358875,50 828186,35 5187061,85 

  

4.1.1.   Modernizare drum judeţean DJ 107A: 

Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu 

Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - 

Sărăcsău - limita județul Hunedoara 

4358875,50 828186,35 5187061,85 

  4.1.1.1. Lucrări de drumuri 4358875,50 828186,35 5187061,85 

  4.1.1.1.1. Sistem rutier 2606536,00 495241,84 3101777,84 

  4.1.1.1.2. Dispozitive de colectare a apelor pluviale 884549,90 168064,48 1052614,38 

  

4.1.1.1.3. Podețe din elemente prefabricate (Podețe 

tubulare DN 1000mm, Rigole Carosabile 

Descărcare, Puțuri Absorbante) 
136443,40 25924,25 162367,65 

  

4.1.1.1.4. Podeț din cadre tip C3 și amenajare baraj 

aval de podeț 
396050,90 75249,67 471300,57 

  4.1.1.1.5. Reparații pod, km 6 + 934.00 43715,00 8305,85 52020,85 

  

4.1.1.1.6. Amenajare intersecții cu drumuri laterale 

și rigole carosabile 
138351,50 26286,79 164638,29 

  4.1.1.1.7. Accese la proprietăți - 30 buc 40928,80 7776,47 48705,27 

  4.1.1.1.8. Parapete pe fundații izolate - 860(m) 112300,00 21337,00 133637,00 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 

4.3 

Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale 

cu montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje fără montaj și echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 4358875,50 828186,35 5187061,85 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 65383,13 12422,80 77805,93 

  

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier  
65383,13 12422,80 77805,93 

    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 53666,84 950,00 54616,84 

  

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

  

 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii (0.5%) 
22121,29 0,00 22121,29 

  

5.2.3. Cota pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului si pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții (0.1%) 

4424,26 0,00 4424,26 

  

5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 

- CSC 
22121,29 0,00 22121,29 

  

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare 
5000,00 950,00 5950,00 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  - maxim 10% 

din (cap.1.2 + cap.1.3. + cap1.4. + cap.2 + cap.3.5 

+ cap3.8 + cap.4 ) 

442246,43 84026,82 526273,25 
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5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 561296,40 97399,62 658696,02 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5018555,04 941428,76 5963583,79 

DIN CARE    C+M 4424258,63 840609,14 5264867,77 

 

 

 

         

 

       Beneficiar,             Proiectant,   

 UAT JUDEȚUL ALBA     UAT JUDEȚUL ALBA  

 

                                                              DIRECTIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

                                                                           SERVICIUL DE ADMINISTRARE 

                                                                       A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT  

 

                                                       

                                                                  DIRECTOR EXECUTIV  

            Ing. Bodea Ioan   

      

 

                   Intocmit,  

                                                                                                  ing. Todoran Paul Silviu 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 226 din 29 iunie 2017 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limita județul Hunedoara” 

 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiției 5018555,04  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 941428,76 lei, 

cu un total de  5963583,79 lei (inclusiv TVA) 

o din care C+M 4424258,63 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 840609,14 lei, cu un 

total de  5264867,77 lei (inclusiv TVA) 

- durata de execuție estimată: 6 luni 

 

2. Indicatori tehnici:  

- lungimea totală a drumului modernizat: 4,100 km; 

- lăţimea platformei drumului judeţean este cuprinsă între 5,50 m - 7,00 m, cu o lăţime a părţii 

carosabile în aliniament de 5,50 m şi acostamente cu lăţimi variabile  de 0 - 0,75 (m); 

- structura rutieră elastică adoptată: 

o Structura tip 1 pe lungimea de 2617 (m) 

 4 cm strat uzură BA16rul50/70 conform SR EN13108 și AND605/2014 (BA16); 

 6 cm strat legătură BA20leg50/70 conform SR EN13108 și AND605/2014 

(BAD20); 

 20 cm strat piatră spartă; 

 pietruire existentă se scarifică și se reprofilează cu 10 cm balast. 

o Structura tip2 pe lungimea de 1483 (m) 
 4 cm strat uzură BA16rul50/70 conform SR EN13108 și AND605/2014 (BA16); 

 6 cm strat legătură BA20leg50/70 conform SR EN13108 și AND605/2014 

(BAD20); 

 20 cm strat piatră spartă; 

 30 cm balast. 

- Pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale s-a prevăzut executarea următoarelor amenajări: 

o şanţ pământ - L=2347 (m) 

o şanţ pereat - L=1469 (m)  

o rigolă carosabilă (ldala=0,49m) - L=849 (m) 

o rigolă ranforsată - L=100(m) 

- Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor se va face la podeţele/rigolele 

carosabile proiectate: 

o podețe tubulare DN1000mm - 7 buc. 

o rigole carosabile descărcare șanțuri - 32(m) 

o drenuri verticale  - 6 buc. 

o podeț din cadre tip C3 și amenajare albie amonte și aval - 1 buc. 

o reparații pod existent - 1 buc. 

- amenajare intersecții cu drumuri laterale - 23 buc. 

- parapete pe fundaţii izolate - 860(m) 

- accese la proprietăți - 30 buc. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului  

teren intravilan - monument istoric situat în zona Lumea Nouă, 

municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren 

intravilan - monument istoric situat în zona Lumea Nouă,municipiul Alba Iulia, judeţul Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului teren intravilan - monument istoric situat în zona Lumea Nouă,municipiul Alba Iulia, 

judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11830/28 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 697/22 iunie 2017 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba cu nr. 11633/26 iunie 2017; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra imobilului 

teren intravilan, în suprafaţă totală de 692 mp, situat în municipiul Alba Iulia, între str. Negrileasa şi str. 

Bayonne, judeţul Alba, înscris în CF nr. 100817 Alba Iulia, în suprafaţă de 167 mp., CF nr. 71721 Alba 

Iulia, în suprafaţă de 52 mp., şi CF nr. 71735 Alba Iulia, în suprafaţă de 473 mp., proprietar Călin Oliviu 

şi soţia Călin Elena Gabriela, înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A 

Aşezarea neolitică din Alba Iulia „Lumea Nouă”, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00005, conform 

documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la 

prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției 

juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 227 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”  

 

 

         Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

         Luând în dezbatere :  

  - proiectul de hotărâre privind  aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea asocierii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Şureanu”; 

             - raportul de specialitate nr. 11832/28 iunie 2017 comun, al Direcției juridică și relații publice, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

             Având în vedere prevederile: 

- art. 11 alin. 1 şi alin. 2, art. 12 alin. 1, art. 13 şi art. 91 alin. 6 lit. c din Legea  nr. 215/2001 a 

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

- art. 35 alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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. Aprobă asocierea unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, 

cu unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeş prin Consiliul local al municipiului Sebeş,  unitatea 

administrativ-teritorială Oraşul Cugir prin Consiliul local al oraşului Cugir, unitatea administrativ-

teritorială Comuna Pianu prin Consiliul local al comunei Pianu,  unitatea administrativ-teritorială 

Comuna Săliştea prin Consiliul local al comunei Săliştea, unitatea administrativ-teritorială comuna 

Săsciori prin Consiliul local al comunei Săsciori şi unitatea administrativ-teritorială Comuna Şugag prin 

Consiliul local al comunei Şugag, pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Şureanu”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.  

         Art. 2. Aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Şureanu”, prevăzute în anexa nr. 1 şi  anexa nr. 2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

         Art. 3. Alocă suma de 500 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba reprezentând aportul în bani la 

patrimoniul iniţial al Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”. 

         Art. 4. (1) Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu” pe 

domnul FULEA Dumitru, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, str…. nr…., judeţul 

Alba, posesor al seria…  nr…., eliberat de … la data de …, CNP,  având funcţia de vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                   (2) Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu” pe 

domnul DOCEA Lucian-Emilian, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, strada …, nr. 

…, bloc …, sc. …, ap. …, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate seria …  nr. …, eliberat de …. la 

data de …., CNP …., având funcţia de şef serviciu, în cadrul Direcţiei gestiunea patrimoniului. 

         Art. 5. Împuterniceşte pe domnul Dumitru Fulea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, să 

semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”. 
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         Art. 6. 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, domnului Dumitru Fulea – vicepreşedinte al Consiliul Judeţean Alba, domnului Docea 

Lucian-Emilian, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, Direcției juridică și relații 

publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei  de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 228 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 228/29 iunie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MUNȚII ȘUREANU” 

 

 

________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

(aici data cand semnam in fata notarului sau avocatului) 
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ACTUL CONSTITUTIV AL 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MUNȚII ȘUREANU” 

 

 

 Asociaţii: 

1. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia , Piaţa I.I.C. Brătianu nr.1, cod 510118, ,  reprezentat legal prin domnul FULEA 

DUMITRU, în calitate de Vicepreşedinte, cetăţean român, identificat  cu …seria … nr. …., CNP …, 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr.............. din ........................2017. 

2. Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș prin Consiliul Local, cu sediul în 

municipiul Sebeș, str. Piața Primăriei, judeţul Alba, cod poştal 515800, reprezentat legal prin domnul 

NISTOR DORIN GHEORGHE, în calitate de primar al Municipiului Sebeș, cetăţean român, identificat  

cu … seria …. nr. …., CNP ….., împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sebeș 

nr.............. din ........................2017. 

3. Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir prin Consiliul Local, cu sediul în orașul 

Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Alba, cod poştal 515600, reprezentat legal prin domnul TEBAN 

ADRIAN OVIDIU,  în calitate de primar al oraşului Cugir, cetăţean român, identificat  cu …. seria …. 

nr. …., CNP …., împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cugir nr.............  din 

.....................2017. 

4. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu prin Consiliul Local, cu sediul în comuna 

Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul PETRUSE MARIN 

IOAN, în calitate de primar al comunei Pianu, cetăţean român, identificat  cu …. seria …. nr. …., CNP 

…., împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pianu nr.............. din ........................2017. 

5. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea prin Consiliul Local, cu sediul în comuna 

Săliștea, str. Drejman, nr. 447, judeţul Alba, cod poştal 517655, reprezentat legal prin domnul STĂNILĂ 

AUREL, în calitate de primar al comunei Săliștea, cetăţean român, identificat  cu … seria … nr. …, CNP 

…., împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Săliștea nr.............. din 

........................2017. 

6. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori prin Consiliul Local, cu sediul în comuna 

Săsciori, str. Principal, nr. 363, judeţul Alba, cod poştal 517660, reprezentat legal prin domnul MORAR 

NICOLAE-FLORIN, în calitate de primar al comunei Săsciori, cetăţean român, identificat  cu … seria 

… nr. …, CNP … împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Săsciori nr.............. din 

........................2017. 

7. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag prin Consiliul Local, cu sediul în comuna 

Șugag, str. Principală, nr. 232, judeţul Alba, cod poştal 517775, reprezentat legal prin domnul JINAR 

CONSTANTIN, în calitate de primar al comunei Șugag, cetăţean român, identificat  cu .. seria … nr. …, 

CNP …, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Șugag nr.............. din 

........................2017. 

au hotărât, în mod liber şi de comun acord, conform dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, încheierea următorului Act Constitutiv al  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „MUNȚII ȘUREANU”. 

 

Art. 1. Denumire 

1.1. Denumirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară este „MUNȚII ȘUREANU” conform 

Dovezii privind disponibilitatea denumirii emisă sub nr. 161049  de Ministerul Justiţiei – Serviciul 

Comunicare şi Relaţii Publice la data de 08.05.2017 şi valabilă până la data de 08.11.2017.  

1.2. Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară „MUNȚII ȘUREANU” (denumită în 

continuare „Asociaţia”) - persoana juridică de drept privat, non-politică, independentă, cu scop 

nepatrimonial - este constituită şi funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii. 

 Art. 2. Sediul asociației  

   2.1. Sediul Asociaţiei este în orașul Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Alba. 

   2.2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director şi va fi 

comunicată instanţelor judecătoreşti, în circumscripţia cărora se află vechiul şi noul sediu al Asociaţiei, 

potrivit procedurii prevăzute de lege. 

 Art. 3. Durata 

 Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată. Ea funcţionează de la data dobândirii 

personalităţii juridice prin înscrierea sa în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei 

Alba Iulia, în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia. 

 Art. 4. Scop 
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4.1. Asociaţia are ca scop crearea cadrului de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale 

din zona Munților Șureanu în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă în următoarele 

domenii: infrastructură de transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea animalelor, 

silvicultură, protecția mediului și biodiversitate, prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale, 

promovarea zonei ca destinație turistică și de investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și 

schimbului de informații între furnizorii de astfel de servicii publice.  

 5. Obiective: 

 Pentru atingerea scopului enunţat în prezentul Act constitutiv, Asociaţia îşi propune următoarele 

obiective şi va desfăşura următoarele activităţi: 

 Inventarierea resurselor materiale şi spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale din 

zona Munților Șureanu; 

 Alcătuirea unei baze de date care să cuprindă propunerile de proiecte din domeniul 

turismului, la nivelul Munților Șureanu şi stabilirea unor priorităţi la nivel de judeţ/regiune/zonă; 

 Identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi din 

domeniul turismului; 

 Coordonarea activităţii de promovare a Munților Șureanu, prin editarea de materiale 

publicitare adecvate, care să se alăture promovării individuale; 

 Înfiinţarea Centrelor de Informare Turistică zona Munților Șureanu, optimizarea 

activităţilor acestora precum şi crearea unei reţele organizate a acestor centre; 

 Încurajarea şi implementarea iniţiativelor, practicilor, programelor şi proiectelor din 

domeniul turismului durabil; 

 Producerea şi distribuirea de materiale de promovare şi/sau marketing turistic; 

 Atragerea şi facilitarea investiţiilor în turismul din zona Munților Șureanu; 

 Protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului înconjurător, patrimoniului cultural, 

istoric şi turistic din zona Munților Șureanu; 

 Organizarea şi/sau participarea la evenimente, târguri, conferinţe pentru a promova 

turismul din zona Munților Șureanu şi/sau interesul membrilor, la solicitarea acestora; 

 Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru 

promovarea oportunităţilor turistice din zona Munților Șureanu şi pentru a obţine informaţii, consultanţă 

şi sprijin din partea acestor organisme; 

 Informarea membrilor asociaţiei despre modificările legislative din domeniul turismului; 

 Încurajarea cooperării între membri în cadrul asociaţiei, precum şi cooperarea între 

membri şi terţi în industria turismului; 

 Desfăşoară orice alte activităţi care influenţează în sens pozitiv dezvoltarea mediului de 

afaceri local şi creşterea investiţiilor străine în zona Munților Șureanu; 

 Valorificarea oportunităţilor turistice, dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de 

turism (cultural, de agrement, de afaceri, agroturism, de week-end) 

 Asigurarea pregătirii membrilor, a angajaţilor proprii şi a altor operatori în turism din 

zona Munților Șureanu şi din întreaga regiune, în general, în vederea îmbunătăţirii serviciilor turistice 

oferite de aceştia, precum şi pentru crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă şi promovarea produselor, a valorilor tradiţiei şi ale culturii, a 

turismului din zona Munților Șureanu, promovarea excelenţei în domeniul agriculturii, a meşteşugurilor 

tradiţionale, în vederea creşterii competitivităţii în acest domeniu şi a dezvoltării mediului rural, 

reprezentarea producătorilor locali atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional; 

 Participarea efectivă la programele şi proiectele de realizare a obiectivelor turistice 

conform Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2014-2020. 

 5.2. Asociaţia urmăreşte, de asemenea, valorificarea şi gestionarea resurselor financiare existente, 

atragerea de noi astfel de resurse, precum şi desfăşurarea oricăror alte acţiuni subsumate atingerii 

obiectivelor stabilite la punctul 5.1. de mai sus. 

 5.3. Pentru a spori intensitatea dialogului şi cooperării, Asociaţia va colabora cu alte fundaţii, 

asociaţii şi instituţii publice şi private, din România sau din alte ţări, pentru realizarea în comun de 

activităţi conforme cu scopurile Asociaţiei. 

 5.4. Asociaţia se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, 

organizaţii fără scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată. 

 Art. 6. Patrimoniul Asociaţiei. Activităţile economice 

6.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 3500 lei constituit din aportul în părți egale a fiecărui 

membru fondator şi vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei, astfel : 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean ALBA –  

500 lei 

(2) Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș prin Consiliul Local – 500  lei  

  (3) Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir prin Consiliul Local – 500  lei 
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(4) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu prin Consiliul Local – 500  lei 

(5) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea prin Consiliul Local – 500  lei 

(6) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori prin Consiliul Local – 500  lei 

(7) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag prin Consiliul Local – 500  lei 

6.2. Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Asociaţie. Acestea 

pot proveni din: 

a.) Aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării asociaţiei; 

b.) Cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale; 

c.) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 

d.) Dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de asociaţie; 

e.) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie dacă acestea au un 

caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei; 

f.) Donaţii, sponsorizări sau legate; 

g.) Resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 

finanţări nerambursabile 

h.) Alte venituri prevăzute de lege. 

  6.3. Cotizația anuală va fi următoarea: 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA –  

25000 lei 

(2) Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș prin Consiliul Local – 15000  lei  

  (3) Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir prin Consiliul Local – 15000  lei 

(4) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu prin Consiliul Local – 2500  lei 

(5) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea prin Consiliul Local – 2500  lei 

(6) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori prin Consiliul Local – 2500  lei 

(7) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag prin Consiliul Local – 2500  lei 

 6.4. Cotizația anuală va putea fi modificată prin hotărârea Adunării Generale. 

  6.5. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice titlu 

de proprietate vor putea fi valorificate, respectând legislaţia în vigoare, prin vânzare, închiriere etc. iar 

veniturile obţinute din aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor 

Asociaţiei. 

  6.6. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.  

 6.7. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu şi sunt în strânsa legătură cu scopul principal al acesteia. 

 6.8. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile 

acestor societăţi comerciale se utilizează în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, cu 

excepţia cazului în care se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. 

Art. 7. Organele Asociaţiei 

  7.1. Asociaţia are următoarele organe: 

 A.) Adunarea Generală 

B.) . Consiliul Director 

C.) . Cenzorul; 

D.) . Trezorierul 

 A.) Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al Asociaţiei şi este alcătuită 

din totalitatea membrilor Asociaţiei.  

 Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

          1.) domnul FULEA DUMITRU , cetăţean român, identificat  cu … seria … nr. …, CNP …, 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Alba prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba  nr…............... în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

    2.) domnul NISTOR DORIN GHEORGHE - cetăţean român, identificat  cu … seria … nr. …, 

CNP …, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș prin 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Sebeș nr. ............................. în Adunarea Generală a 

Asociaţiei. 

     3.) domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU – cetăţean român, cetăţean român, identificat  cu .. seria .. 

nr. .., CNP .., împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir prin 

Hotărârea Consiliului local al orașului Cugir nr. ..................................  în Adunarea Generală a 

Asociaţiei.  

     4.) domnul PETRUSE MARIN IOAN – cetăţean român, identificat  cu .. seria .. nr. .., CNP …, 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Pianu nr. ......................................  în Adunarea Generală a Asociaţiei.  
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     5.) domnul STĂNILĂ AUREL – cetăţean român, identificat  cu .. seria .. nr. .., CNP …, 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Săliștea nr. ......................................  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei.  

     6.) domnul MORAR NICOLAE-FLORIN – cetăţean român, identificat  cu .. seria .. nr. .., CNP 

.., împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Săsciori nr. ....................................................  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei.  

     7.) domnul JINAR CONSTANTIN – cetăţean român, identificat  cu .. seria .. nr. .., CNP .., 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Șugag nr. ....................................................  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei.  

 B.) Consiliul Director al Asociaţiei este organul executiv al Asociaţiei şi asigură aplicarea 

hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor. Consiliul Director este alcătuit din 9 membri aleşi de 

Adunarea Generală, pentru o perioada de 4 ani.  

 14.2. Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte, un vicepreședinte şi șapte membri. 

Modalitatea de alegere şi funcţionare a Consiliului Director este prevăzută în Statut.  

 14.3. Adunarea Generală a Asociaţilor a decis următoarea componenţă a Consiliului Director: 

 Preşedintele Consiliului Director şi al Asociaţiei este: 

 Domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU, cetăţean român, domiciliat în orașul .., str. ….., nr. .., sc. .., 

et. .., ap. .., identificat  cu .. seria .. nr. .., CNP ... 

 Vicepreşedintele  Consiliului Director al  Asociaţiei este: 

 Domnul NISTOR DORIN GHEORGHE - cetăţean român, domiciliat în municipiul .., 

localitatea .. str. .., nr. .., identificat  cu .. seria .. nr. .., …. 

 Membri: 

 Domnul DOCEA LUCIAN EMILIAN, cetăţean român, domiciliat în municipiul .., str. .., nr. .., 

BL. .., Sc. .., Ap. .., posesor al .. seria .., nr. .., CNP … 

 Domnul JIBOTEAN MARIUS-OLIVIU, cetăţean român, domiciliat în orașul .., str. .., nr. .., 

posesor al ..seria .., nr. …, CNP … 

 Domnul BRĂGAR CLAUDUIU-CANDIN, cetăţean român, domiciliat în municipiul .., 

localitatea .., str. .., nr. .., posesor al .. seria .., nr. .., CNP .. 

 Doamna CĂRUȚ AURELIA-ADRIANA, cetăţean român, domiciliată în .., sat .., nr. .., 

posesoare a .. seria .., nr. .., CNP ... 

 Domnul CHIRILUȚ MARCEL-TEOFIL, cetăţean român, domiciliat în .., str. .., nr. .., posesor 

al .. seria .., nr. .., CNP … 

 Domnul  MUNTEAN IOAN MARIUS, cetăţean român, domiciliat în comuna .., str. .., nr. .., 

posesor al .. seria .., nr. .., CNP .. 

 Domnul RUSNEAC ALIN-LUCIAN, cetăţean român, domiciliat în comuna .., str. .., nr. .., 

posesor al … seria .., nr. .., CNP .. 

 C.) Cenzorul asociaţiei va fi ales la momentul când asociaţia va avea minimum 15 membri. 

 D.) Operaţiunile financiare sunt efectuate, înregistrate şi supervizate de un Trezorier.  

 Trezorierul este ales de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, cu o 

majoritate simplă, pe o durată de 4 ani. Primul Trezorier al Asociaţiei este doamna GRIGOR MARIA-

NICOLETA cetăţean român, domiciliată în municipiul .., localitatea .., str. …, nr. .., posesoare a … seria 

.., nr. …, CNP  … 

 Atribuţiile organelor Asociaţiei sunt prevăzute în Statut. 

 Art. 8. Dobândirea calităţii de membru 

 Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul 

Asociaţiei.  

 Art. 9. Membri de onoare 

 Persoanelor care au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea domeniului de activitate în 

care funcţionează Asociaţia  li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea de membru de 

onoare.  

 Art. 10. Persoane împuternicite 

 Domnul APOLZAN MIHAI, cetăţean român, domiciliat în municipiul .., str. …, nr. .., posesor al 

… seria …, nr. …, , cod numeric personal … este împuternicit să reprezinte Asociaţii în faţa judecătoriei, 

instituţiilor şi autorităţilor competente şi să îndeplinească toate formalităţile cerute de legile române în 

vederea dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţie inclusiv, dar fără a se limita la, deschiderea 

contului bancar al Asociaţiei şi obţinerea dovezii vărsării patrimoniului iniţial în numele tuturor 

asociaţilor, înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

 Art. 11. Dispoziţii finale 
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 Regulile referitoare la organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei  

alăturat prezentului Act Constitutiv. 

 

 Încheiat la Alba Iulia, astăzi, ______________, în ___ exemplare originale. 

 

 Asociaţii: 

Unitatea Administrativ teritorială Judeţul Alba  

prin Vicepreședinte FULEA DUMITRU 

 

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș 

 prin Primar NISTOR DORIN GHEORGHE 

 

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir  

prin Primar TEBAN ADRIAN OVIDIU 

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu  

prin Primar PETRUSE MARIN IOAN 

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea 

prin Primar STĂNILĂ AUREL 

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori  

prin Primar MORAR NICOLAE-FLORIN 
 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag  

prin Primar JINAR CONSTANTIN 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 228/29 iunie 2017 
 

STATUTUL 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MUNȚII ȘUREANU” 

 

 Asociaţii: 

 1. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA, cu sediul 

în Alba Iulia , Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1, cod 510118, reprezentat legal prin domnul FULEA 

DUMITRU, în calitate de Vicepreşedinte, cetăţean român, identificat  cu …seria .. nr. .., CNP …, 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr.............. din ........................2017. 

 2. Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș prin Consiliul local, cu sediul in 

municipiul Sebeș, str. Piața Primăriei, judeţul Alba, cod poştal 515800, reprezentat legal prin domnul 

NISTOR DORIN GHEORGHE, în calitate de primar al municipiului Sebeș, cetăţean român, identificat  

cu … seria … nr. …, CNP …, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sebeș 

nr.............. din ........................2017. 

 3. Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir prin Consiliul local, cu sediul în orașul 

Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Alba, cod poştal 515600, reprezentat legal prin domnul TEBAN 

ADRIAN OVIDIU,  în calitate de primar al oraşului Cugir, cetăţean român, identificat  cu … seria .. nr. 

…, CNP …, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cugir nr.............  din 

.....................2017. 

 4. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu prin Consiliul local, cu sediul în comuna 

Pianu, sat Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul PETRUSE 

MARIN IOAN, în calitate de primar al comunei Pianu, cetăţean român, identificat  cu … seria .. nr. …, 

CNP …, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pianu nr.............. din 

........................2017. 

 5. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea prin Consiliul local, cu sediul în 

Săliștea, str. Drejman, nr. 447, judeţul Alba, cod poştal 517655, reprezentat legal prin domnul STĂNILĂ 

AUREL, în calitate de primar al comunei Săliștea, cetăţean român, identificat  cu …seria … nr. …, CNP 

…, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Săliștea nr.............. din 

........................2017. 

 6. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori prin Consiliul local, cu sediul în 

Săsciori, str. Principală, nr. 363, judeţul Alba, cod poştal 517660, reprezentat legal prin domnul MORAR 
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NICOLAE-FLORIN, în calitate de primar al comunei Săsciori, cetăţean român, identificat cu … seria 

… nr. …, CNP …. împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Săsciori nr.............. din 

........................2017. 

 7. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag prin Consiliul Local, cu sediul în Șugag, 

str. Principală, nr. 232, judeţul Alba, cod poştal 517775, reprezentat legal prin domnul JINAR 

CONSTANTIN, în calitate de primar al comunei Șugag, cetăţean român, identificat  cu .. seria .. nr. …, 

CNP …, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Șugag nr.............. din 

........................2017. 

 

 au hotărât, în mod liber şi de comun acord, conform dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii, încheierea următorului Act Constitutiv al  ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MUNȚII ȘUREANU” 

 

Capitolul I 

Denumirea, sediul şi durată de funcţionare 

 

 Art. 1. Denumire 

   1.1. Denumirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară este „MUNȚII ȘUREANU” conform 

Dovezii privind disponibilitatea denumirii emisă sub nr. 161049  de Ministerul Justiţiei – Serviciul 

Comunicare şi Relaţii Publice la data de 08.05.2017 şi valabilă până la data de 08.11.2017.  

   1.2. Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară „MUNȚII ȘUREANU” (denumită în 

continuare „Asociaţia”) - persoana juridică de drept privat, non-politică, independentă, cu scop 

nepatrimonial - este constituită şi funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii. 

 Art. 2. Sediu 

      2.1. Sediul Asociaţiei este în orașul Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Alba. 

      2.2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director şi va fi 

comunicată instanţelor judecătoreşti, în circumscripţia cărora se află vechiul şi noul sediu al Asociaţiei, 

potrivit procedurii prevăzute de lege. 

 Art. 3. Durată 
      3.1. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată. 

 

Capitolul II 

Scop. Obiective. Activităţi 

 Art. 4. Scop 

   4.1. Asociaţia are ca scop crearea cadrului de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale 

din zona Munților Șureanu în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă în următoarele 

domenii: infrastructură de transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea animalelor, 

silvicultură, protecția mediului și biodiversitate, prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale, 

promovarea zonei ca destinație turistică și de investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și 

schimbului de informații între furnizorii de astfel de servicii publice.    

Art. 5 Obiective 

5.1 Pentru atingerea scopului enunţat în prezentul Act constitutiv, Asociaţia îşi propune următoarele 

obiective şi va desfăşura următoarele activităţi: 

 Inventarierea resurselor materiale şi spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale din 

zona Muntilor Sureanu; 

 Alcătuirea unei baze de date care să cuprindă propunerile de proiecte din domeniul 

turismului, la nivelul Muntilor Sureanu şi stabilirea unor priorităţi la nivel de 

judeţ/regiune/zonă; 

 Identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi din 

domeniul turismului; 

 Coordonarea activităţii de promovare a Muntilor Sureanu, prin editarea de materiale 

publicitare adecvate, care să se alăture promovării individuale; 

 Înfiinţarea Centrelor de Informare Turistică zona Muntilor Sureanu, optimizarea 

activităţilor acestora precum şi crearea unei reţele organizate a acestor centre; 

 Încurajarea şi implementarea iniţiativelor, practicilor, programelor şi proiectelor din 

domeniul turismului durabil; 

 Producerea şi distribuirea de materiale de promovare şi/sau marketing turistic; 

 Atragerea şi facilitarea investiţiilor în turismul din zona Muntilor Sureanu; 

 Protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului înconjurător, patrimoniului cultural, 

istoric şi turistic din zona Muntilor Sureanu; 
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 Organizarea şi/sau participarea la evenimente, târguri, conferinţe pentru a promova 

turismul din zona Muntilor Sureanu şi/sau interesul membrilor, la solicitarea acestora; 

 Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru 

promovarea oportunităţilor turistice din zona Munţilor Sureanu şi pentru a obţine 

informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme; 

 Informarea membrilor asociaţiei despre modificările legislative din domeniul turismului; 

 Încurajarea cooperării între membri în cadrul asociaţiei, precum şi cooperarea între 

membri şi terţi în industria turismului; 

 Desfăşoară orice alte activităţi care influenţează în sens pozitiv dezvoltarea mediului de 

afaceri local şi creşterea investiţiilor străine în zona Munţilor Sureanu; 

 Valorificarea oportunităţilor turistice, dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de 

turism (cultural, de agrement, de afaceri, agroturism, de week-end) 

 Asigurarea pregătirii membrilor, a angajaţilor proprii şi a altor operatori în turism din 

zona Munţilor Şureanu şi din întreaga regiune, în general, în vederea îmbunătăţirii 

serviciilor turistice oferite de aceştia, precum şi pentru crearea de noi locuri de muncă; 

 Dezvoltarea durabilă şi promovarea produselor, a valorilor tradiţiei şi ale culturii, a 

turismului din zona Muntilor Sureanu, promovarea excelenţei în domeniul agriculturii, a 

meşteşugurilor tradiţionale, în vederea creşterii competitivităţii în acest domeniu şi a 

dezvoltării mediului rural, reprezentarea producătorilor locali atât la nivel naţional, cât şi 

la nivel internaţional; 

 Participarea efectivă la programele şi proiectele de realizare a obiectivelor turistice 

conform Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2014-2020. 

 

5.2. Asociaţia urmăreşte, de asemenea, valorificarea şi gestionarea resurselor financiare existente, 

atragerea de noi astfel de resurse, precum şi desfăşurarea oricăror alte acţiuni subsumate 

atingerii obiectivelor stabilite la punctul 5.1. de mai sus. 

5.3. Pentru a spori intensitatea dialogului şi cooperării, Asociaţia va colabora cu alte fundaţii, asociaţii 

şi instituţii publice şi private, din România sau din alte ţări, pentru realizarea în comun de activităţi 

conforme cu scopurile Asociaţiei. 

5.4. Asociaţia se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, 

organizaţii fără scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată. 

Capitolul III 

Membrii Asociaţiei 

Art. 6 Drepturile şi obligaţiile Asociaţilor 

6.1. Asociaţii sunt egali în drepturi şi obligaţii.  

6.2. Fiecare asociat trebuie să îşi exercite drepturile prevăzute în Actul Constitutiv şi prezentul Statut cu 

bună-credinţă şi în interesul Asociaţiei. 

6.3. Fiecare asociat trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile stabilite prin Actul Constitutiv şi prezentul 

Statut. 

Art. 7 Drepturile Asociaţilor 

7.1. Asociaţii au următoarele drepturi: 

 Dreptul de a fi informat asupra proiectelor şi activităţilor Asociaţiei 

 Dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie; 

 Dreptul de a se exprima liber în cadrul Asociaţiei şi de a face propuneri în Adunarea Generală a 

Asociaţilor;  

 Dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor; 

 Dreptul de a propune şi a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei; 

 Dreptul de a face propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;  

 Dreptul de participa la activitatea Asociaţiei cu studii, comunicări, discuţii, propuneri şi sesizări;  

 Dreptul de a beneficia de gratuităţi şi/sau taxe preferenţiale în cadrul evenimentelor organizate de 

Asociaţie. 

Art.8 Obligaţiile Asociaţilor 

8.1. Asociaţii au următoarele obligaţii: 

 Obligaţia de a cunoaşte şi respecta Actul Constitutiv, Statutul şi hotărârile organelor de 

conducere;  

 Obligaţia de a se informa, participa şi promova interesele Asociaţiei; 

 Obligaţia de a participa la şedinţele şi adunările Asociaţiei; 

 Obligaţia de a nu întreprinde acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopul, drepturile sau interesele 

Asociaţiei. 

Art. 9 Dobândirea calităţii de Asociat 
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9.1. Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ”MUNȚII ȘUREANU” este compusă din membri şi 

membri de onoare.  

9.2. Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul Asociaţiei.  

9.3. Persoanelor care au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea domeniului de activitate în care 

funcţionează Asociaţia  li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea de membru de onoare.  

Art. 10 Pierderea calităţii de Asociat 

10.1. Calitatea de membru al Asociaţiei  poate înceta prin deces, retragere sau excludere.  

10.2. Retragerea calităţii de membru se comunică în scris Consiliului Director, calitatea de membru 

încetând în termen de 15 zile de la depunerea solicitării scrise, dacă petiţionarul nu revine asupra deciziei.  

10.3. Excluderea unui membru se ia ca urmare a deciziei Adunării Generale a Asociaţiilor, la propunerea 

Consiliului director.  

Faptele care pot atrage după sine excluderea unui membru sunt următoarele: 

 Încălcarea grava a Statutului sau a hotărârilor AGA; 

 Producerea de prejudicii materiale sau morale Asociaţiei; 

 Angajarea în acţiuni sau activităţi care contravin scopului şi intereselor Asociaţiei. 

10.4. În cazul constatării săvârşirii de către unul sau mai mulţi membri a faptelor menţionate anterior, 

Consiliul Director va comunica persoanei în cauză, în scris, în termen de 48 de ore de la constatarea 

faptei, abaterea săvârşită, precum şi data şedinţei în care se va discuta abaterea respectivă, astfel încât 

persoana învinuită să îşi poată prezenta propria poziţie cu privire la săvârşirea faptei.   

 

Capitolul IV 

Organele Asociaţiei 

Art. 11 Organele Asociaţiei 

11.1. Asociaţia are următoarele organe: 

(a) Adunarea Generală; 

(b) Consiliul Director; 

(c) Cenzorul; 

(d) Trezorierul. 

Secţiunea I 

Adunarea Generală 

 Adunarea Generală 

11.1 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, fiind alcătuită din totalitatea membrilor. 

11.2 Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

          1) domnul FULEA DUMITRU , cetăţean român, identificat  cu .. seria .. nr. …, CNP …, 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Alba prin Hotărârea 

Consiliului judeţean Alba  nr…............... în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

    2) domnul NISTOR DORIN GHEORGHE - cetăţean român, identificat  cu … seria … nr. …, 

CNP …., împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș 

prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sebeș nr. ............................. în Adunarea 

Generală a Asociaţiei. 

     3) domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU – cetăţean român, cetăţean român, identificat  cu … seria 

… nr. .., CNP …, împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir 

prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Cugir nr. ..................................  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei.  

     4) domnul PETRUSE MARIN IOAN – cetăţean român, identificat  cu … seria .. nr. …, CNP …, 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Pianu nr. ......................................  în Adunarea Generală a Asociaţiei.  

     5) domnul STĂNILĂ AUREL – cetăţean român, identificat  cu .. seria .. nr. .., CNP .., 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Săliștea nr. ......................................  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei.  

     6) domnul MORAR NICOLAE-FLORIN – cetăţean român, identificat  cu ..seria .. nr. .., CNP .., 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Săsciori nr. ....................................................  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei.  

     7) domnul JINAR CONSTANTIN – cetăţean român, identificat  cu .. seria … nr. …, CNP …., 

împuternicit pentru a reprezenta Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Șugag nr. ....................................................  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei.  

Art. 12 Atribuţiile Adunării Generale 

12.1. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
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 Stabilirea strategiei, obiectivelor generale şi activităţilor derulate de Asociaţie; 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

 Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

 Alegerea şi revocarea cenzorului; 

 Înfiinţarea de filiale şi/sau societăţi comerciale; 

 Afilierea şi/sau aderarea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale; 

 Modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

 Confirmarea deciziilor Consiliului Director privind admiterea noilor membri asociaţi; 

 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase ca urmare a 

lichidării; 

 Orice alte atribuţii prevăzute în actele normative ce guvernează activitatea asociaţilor sau în 

prezentul statut.  

Art. 13 Şedinţele Adunării Generale 

13.1. Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. 

13.2. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, cu cel puţin 5 zile înainte de 

data la care va avea loc şedinţa. 

13.3. Consiliul Director va convoca Adunarea Generală şi la iniţiativa majorităţii asociaţilor care 

formulează, în acest sens o cerere, cuprinzând şi ordinea de zi. 

13.4. Convocarea se face prin e-mail, fax, prin curier sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de 

primire, adresată tuturor asociaţilor. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii Adunării, precum 

şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.  

13.5. Şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor sunt conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa 

acestuia, de  vicepreşedinte. Dacă atât Preşedintele, cât şi vicepreşedintele sunt absenţi, şedinţa va 

fi condusă de către cel de-al treilea membru al Consiliului Director. 

13.6. Înainte de deschiderea şedinţei AGA, un membru asociat desemnat de către Preşedinte va verifica 

lista de prezenţă a asociaţilor, raportând Adunării Generale rezultatele verificării. 

13.7. După constatarea îndeplinirii cerinţelor Statutului pentru ţinerea Adunării Generale, se intră în 

ordinea de zi. 

13.8. Asociatul care, într-o anumita problema supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat direct 

sau indirect, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la adoptarea hotărârii. 

13.9. Ordinea de zi va fi supusă Adunării Generale, putând fi adoptată, modificată sau completată cu 

votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art. 14 Hotărârile Adunării Generale 

14.1. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor asociaţi existenţi la data convocării.  

14.2. Dacă la prima convocare cvorumul de jumătate plus unu nu este îndeplinit, se va stabili o a două 

convocare a Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la termenul 

primei convocări.  

14.3. La cea de-a două convocare, Adunarea Generală se consideră legal întrunită şi valabila, putând 

delibera indiferent de numărul asociaţilor prezenţi.  

14.4. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau cu votul majorităţii simple, cu excepţia hotărârilor 

care vizează modificarea Statutului şi/sau a Actului Constitutiv, care vor fi adoptate numai cu votul a cel 

puţin două treimi din membri prezenţi, fiecare membru având dreptul la un singur vot.  

14.5. Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau care au votat 

împotrivă.  

14.6. Asociaţii membri ai Consiliului Director nu pot vota în Adunările Generale care hotărăsc asupra 

responsabilităţilor lor. 

14.7. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor şi rezumatul dezbaterilor vor fi incluse în Registrul de 

procese verbale al Asociaţiei, fiecare proces verbal fiind semnat de Preşedinte sau de înlocuitorul acestuia 

la finalul întrunirii. 

Secţiunea II 

Consiliul Director 

Art. 15 Consiliul Director 

16.1. Consiliul Director este organul de administrare al Asociaţiei şi asigură punerea în executare a 

hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director răspunde solidar în faţa AGA de administrarea 

patrimoniului şi tuturor resurselor Asociaţiei.  

15.2. Consiliul Director este alcătuit din: Preşedinte şi șase membri. Modalitatea de alegere şi 

funcţionare a Consiliului Director este prevăzută în Statut. Consiliul Director  

15.3. Pentru un mandat de 4 ani, membrii Consiliului Director sunt:  

Preşedintele Consiliului Director şi al Asociaţiei este: 
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 Domnul TEBAN ADRIAN OVIDIU, cetăţean român, domiciliat în orașul …, str. .., nr…, sc. .., 

et. .., ap. .., identificat  cu .. seria .. nr. .., CNP … 

Vicepreşedintele  Consiliului Director al  Asociaţiei este: 

 Domnul NISTOR DORIN GHEORGHE - cetăţean român, domiciliat în mun. .., loc. …str. .., 

nr…., identificat  cu .. seria .. nr. .., CNP ... 

Membri: 

 Domnul DOCEA LUCIAN EMILIAN , cetăţean român, domiciliat în municipiul …., str. …, 

nr…, BL. …, Sc. .., Ap. .., posesor al .. seria .., nr. .., CNP … 

 Domnul JIBOTEAN MARIUS-OLIVIU , cetăţean român, domiciliat în orașul .., str. .., nr…, 

posesor al … seria .., nr. .., CNP … 

 Domnul BRĂGAR CLAUDUIU-CANDIN , cetăţean român, domiciliat în municipiul .., loc. .., 

str. .., nr…, posesor al .. seria .., nr. .., CNP .. 

 Doamna CĂRUȚ AURELIA-ADRIANA , cetăţean român, domiciliată în comuna .., sat …, 

nr…, posesoare a .. seria .., nr. .., CNP … 

 Domnul CHIRILUȚ MARCEL-TEOFIL , cetăţean român, domiciliat în comuna .., str. .., nr…, 

posesor al .. seria .., nr. .., CNP .. 

 Domnul  MUNTEAN IOAN MARIUS, cetăţean român, domiciliat în comuna .., str. .., nr…, 

posesor al … seria .., nr. .., CNP … 

 Domnul RUSNEAC ALIN-LUCIAN , cetăţean român, domiciliat în comuna .., str. .., nr…, 

posesor al .. seria .., nr. .., CNP … 

15.4. Membrii Consiliului Director pot fi persoane fizice sau juridice, române şi/sau străine, Consiliul 

Director putând fi alcătuit din persoane din afara Asociaţiei în limita a cel mult o pătrime. 

Art. 16 Atribuţiile Consiliului Director 

16.1. Consiliul Director are următoarele atribuţii:  

 Prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, bilanţul 

contabil, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent proiectelor Asociaţiei; 

 Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;  

 Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei; 

 Organizează întruniri cu organizaţii care activează în domenii similare; 

 Aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în 

cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei; 

 Aprobă programul de acţiuni viitoare ale Asociaţiei; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiilor sau prevăzute în 

prezentul statut.  

16.2. Fiecare dintre membrii Consiliului Director îndeplineşte atribuţii specifice, astfel: 

Preşedintele: 

- Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii; 

- Conduce şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor şi Consiliului Director; 

- Veghează la respectarea Statutului şi punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale a 

Asociaţilor; 

- Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei. 

Art. 17 Şedinţele Consiliului Director 

17.1. Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.  

17.2. Rezultatul şedinţelor se consemnează în Registrul de procese verbale constituit la sediul Asociaţiei.  

17.3. Întrunirile Consiliului Director sunt statutare numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre 

membrii săi.  

17.4. Hotărârile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi. După adoptare, 

hotărârile devin obligatorii inclusiv pentru membri care nu au participat la şedinţă sau au votat împotrivă.  

Articolul 18. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al Consiliului Director 

18.1. Membri Consiliului Director ai Asociaţiei sunt aleşi de către Adunarea Generală a Asociaţilor cu 

jumătate plus unu din voturile asociaţilor.  

18.2. Calitatea de membru al Consiliului Director încetează: 

 La data expirării mandatului, dacă nu a fost reales;  

 Prin renunţare expresă, prin înaintarea unei solicitări scrise pentru retragerea calităţii de membru; 

 Prin deces; 

 Prin revocare, în situaţia în care este condamnat printr-o sentinţă penală definitivă, în situaţia 

compromiterii intereselor Asociaţiei, precum şi în situaţia demonstrării lipsei interesului pentru 

îndeplinirea mandatului; revocarea se hotărăşte de către Consiliul Director cu votul a cel puţin 

jumătate plus unu din numărul total de membri.  

Secţiunea III 

Cenzorul 
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Art. 19. Cenzorul 

19.1. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de către un cenzor, ales de către Adunarea 

Generală pentru un mandat de 4 ani, cenzor care va fi ales când asociaţia va avea 15 membri. 

19.2. Cenzorul este ales cu o majoritate simplă, pe o durată de 2 ani, de către Adunarea Generală, la 

propunerea Consiliului Director. 

19.3. Poate avea calitatea de cenzor orice membru al asociaţiei cu excepţia membrilor Consiliului 

Director, care nu pot avea calitatea de cenzori.  

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. 

19.4. Cenzorul are următoarele atribuţii:  

- Verifica şi controlează gestiunea Asociaţiei; 

- Verifica executarea bugetului şi operaţiunile financiar-contabile; 

- Întocmeşte procese verbale, incluzând toate constatările, concluziile şi recomandările sale ca 

urmare a activităţii de control; procesele verbale vor fi înscrise într-un registru special şi 

prezentate Adunării Generale a Asociaţilor; 

- Întocmeşte un raport anual al rezultatelor activităţii de control, prezentat Adunării Generale a 

Asociaţilor.  

În cazul constatării unor nereguli grave, cenzorul poate solicita convocarea Adunării Generale a 

Asociaţilor.  

Secţiunea IV 

  Trezorierul 

Articolul 20. Roluri şi atribuţii ale trezorierului. 

20.1. Trezorierul reprezintă organul care efectuează şi ţine evidenţa operaţiunilor financiare ale 

Asociaţiei.  

20.2. Trezorierul este ales de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, cu o majoritate 

simplă, pe o durată de 4 ani. 

20.3. Trezorierul are următoarele atribuţii: 

- Efectuează şi ţine evidenţa operaţiunilor financiare ale Asociaţiei; 

- Încasează cotizaţiile; 

- Întocmeşte proiectul anual al bugetului şi bilanţului anual; 

- Supervizează operaţiunile de încasări şi plăţi decise de Consiliul Director; 

- Întocmeşte în fiecare an un raport privind situaţia financiară a Asociaţiei; 

- Prezintă Preşedintelui, periodic sau la cererea acestuia, documentele financiar-contabile ale 

Asociaţiei; 

- Pune la dispoziţia Cenzorului toate documentele financiar-contabile solicitate. 

20.4. Primul Trezorier al Asociaţiei este doamna GRIGOR MARIA-NICOLETA cetăţean român, 

domiciliată în mun. …, loc. …, str. …., nr. …, posesoare a cărţii de identitate seria …, nr. …, CNP  

…. 

Capitolul V 

Patrimoniul şi veniturile Asociaţiei 

Art. 21 Patrimoniul  

21.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 3500 lei constituit din aportul în părți egale a fiecărui 

membru fondator şi vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei, astfel : 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA –  500 lei 

(2) Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș prin Consiliul Local – 500  lei  

 (3) Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir prin Consiliul Local – 500  lei 

(4) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu prin Consiliul Local – 500  lei 

(5) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea prin Consiliul Local – 500  lei 

(6) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori prin Consiliul Local – 500  lei 

(7) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag prin Consiliul Local – 500  lei 

21.2. Patrimoniul Asociaţiei se completează permanent cu cotizaţiile membrilor săi, donaţii, subvenţii, 

sponsorizări, contribuţii, legate, bunuri mobile şi imobile, creanţe, fonduri obţinute, în lei şi valută, de la 

persoane fizice şi juridice, din activităţi proprii şi din orice mijloace permise de lege.  

Art. 22 Veniturile Asociaţiei 

22.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Asociaţie şi pot proveni 

din:  

a) Aporturile, în numerar sau în natura ale membrilor, ulterioare înfiinţării Asociaţiei; 

b) Cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale; 

c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 

d) Dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de Asociaţie; 

e) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie dacă acestea au un caracter 

accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei; 
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f) Donaţii, sponsorizări sau legate; 

g) Resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, finanţări 

nerambursabile 

h) Alte venituri prevăzute de lege. 

22.2. Cotizația anuală va fi următoarea: 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA –  25000 lei 

(2) Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș prin Consiliul Local – 15000  lei  

 (3) Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir prin Consiliul Local – 15000  lei 

(4) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu prin Consiliul Local – 2500  lei 

(5) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea prin Consiliul Local – 2500  lei 

(6) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori prin Consiliul Local – 2500  lei 

(7) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag prin Consiliul Local – 2500  lei 

22.3.Cotizația anuală va putea fi modificată prin hotărârea Adunării Generale. 

22.4. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice titlu de 

proprietate  

 vor putea fi valorificate, respectând legislaţia în vigoare, prin vânzare, închiriere etc. iar veniturile 

obţinute din  

aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei. 

22.5. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare.  

Capitolul VI 

Dizolvarea Asociaţiei 

Art. 23. Condiţiile dizolvării 

Dizolvarea Asociaţiei este posibilă în următoarele situaţii: 

(1) Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, luată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul 

voturilor exprimate. 

(2) În cazul neîndeplinirii dispoziţiilor normative în vigoare ce reglementează activitatea asociaţiilor şi 

fundaţiilor. 

(3) Nerealizarea scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 6 luni de la constatarea 

nerealizării nu se produce schimbarea scopului. 

(4) Prin hotărâre judecătorească: 

- când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite; 

- când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite; 

- când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. 

Articolul 24. Destinaţia bunurilor 

(1) In cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane 

fizice. 

    (2) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop 

identic sau asemănător stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei. 

    (3) In cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) 

lit. a) - c)din O.G.nr.26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul 

Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui raza teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea 

sediul, dacă aceasta din urma era de interes local. 

    (4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin 

acesta nu s-a stabilit o data ulterioara. 

 

Capitolul VII 

Dispoziţii finale 

Art. 25 Dispoziţii finale 

25.1. Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei, modificarea sa urmând a se face 

cu voturile a cel puţin două treimi din membri prezenţi, fiecare membru având dreptul la un singur vot.  

25.2. Asociaţii aderă de drept la prevederile prezentului Statut. 

25.3. Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.  

25.4. Domnul APOLZAN MIHAI, cetăţean român, domiciliat în municipiul .., str. …, nr. .., posesor al 

… seria .., nr. .. , cod numeric personal … este împuternicit să reprezinte Asociaţii în faţa judecătoriei, 

instituţiilor şi autorităţilor competente şi să îndeplinească toate formalităţile cerute de legile române în 

vederea dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţie inclusiv, dar fără a se limita la, deschiderea 

contului bancar al Asociaţiei şi obţinerea dovezii vărsării patrimoniului iniţial în numele tuturor 

asociaţilor, înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

Încheiat la Alba Iulia, astăzi, ____________2017, în 8  exemplare originale. 
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Asociaţii: 

Unitatea Administrativ teritorială Judeţul Alba  

prin Vicepreședinte FULEA DUMITRU 

 

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sebeș 

 prin Primar NISTOR DORIN GHEORGHE 

 

 

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Cugir  

prin Primar TEBAN ADRIAN OVIDIU 

 

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Pianu  

prin Primar PETRUSE MARIN IOAN 

 

 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săliștea 

prin Primar STĂNILĂ AUREL 
 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Săsciori  

prin Primar MORAR NICOLAE-FLORIN 
 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Șugag  

prin Primar JINAR CONSTANTIN 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin  

domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

 DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - limită județul Arad 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - 

limită județul Arad; 

- 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 762A: DJ 762 - 

Vidrişoara - Muntele Găina - limită județul Arad; 

- raportul de specialitate nr. 11845/28 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Avram Iancu nr. 

46/2017 privind declasarea unor sectoare din drumul judeţean DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele 

Găina - limită județul Arad, și clasarea unui tronson din drumul comunal DC 91: DJ 762-Avram Iancu - 

Tîrsa în drum județean, situate în judeţul Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

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 declasarea tronsoanelor din drumul județean DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara - 

Muntele Găina - limită județul Arad, situate administrativ în comuna Avram Iancu, județul Alba, având 

datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri și încadrarea acestora 

în categoria funcţională de drum de interes local - stradă, respectiv drum de interes local - drum vicinal și 

trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul 

public al comunei Avram Iancu și în administrarea Consiliului local al comunei Avram Iancu. 

Art. 2. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 

Alba a drumului județean DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - limită județul Arad, ca urmare 

a declasării tronsoanelor prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri şi a dublei 

înregistrări a tronsonului prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Inventarul bunurilor proprietății publice a 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 Unităţii Administrativ Teritoriale -  

Județul Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa nr. 1  se face 

pe bază de protocol. 

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. 
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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 Avram Iancu, Direcției 

juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                             ION DUMITREL                     Vasile BUMBU       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 229 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 229/29 iunie 2017 

 

 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - limită județul Arad care se  

încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local – stradă, respectiv drum 

vicinal 

 

 

 

Indicativ 

Vechi 

Denumirea 

drumului 
Poziţie 

kilometrică 
Origine Destinaţie 

Lungime 

km 

Denumire 

propusă 

DJ 762A: DJ 

762 - 

Vidrişoara - 

Muntele 

Găina - 

limită 

județul Arad 

Drum 

judeţean 

Km 0+000 – 

1+367 

DJ 762 

Km 0,000 

Limită 

intravilan 

Vidrișoara 

1,367 

Strada  

Km 6+467 – 

22+000 

Km 

6+467 

Limita județ 

Arad 

15,533 

 Drum 

vicinal 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 229/29 iunie 2017 

 

 

 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - limită județul Arad 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 
Destinaţi

e 

Poziţie 

kilometrică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. 

inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Denumirea drumului 

forestier 

Nr. 

inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor 

publice 

 

Limită 

intravilan 

Vidrișoar

a 

Km 

1+367 

Km 

6+467 

Km 1+367 – 

6+467 

Drum 

judeţean 

DJ 762A: DJ 762 - Vidrişoara 

- Muntele Găina - limită jud. 

Arad 
86 

DAF 

VIDRIŞOARA 
22159 1440/16 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea încadrării din categoria funcţională de drumuri comunale, în categoria 

funcţională de drumuri judeţene, a unui tronson din  

drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu -Tîrsa 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încadrării din categoria funcţională de drumuri 

comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a unui tronson din drumul comunal DC 91: DJ 

762 - Avram Iancu - Tîrsa; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încadrării din categoria 

funcţională de drumuri comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a unui tronson din drumul 

comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Tîrsa; 

- raportul de specialitate nr. 11857/28 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Avram Iancu nr. 46/2017 privind 

declasarea unor sectoare din drumul judeţean DJ 762 A: DJ 762 - Vidrişoara - Muntele Găina - limită 

județul Arad, și clasarea unui tronson din DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Tîrsa în drum județean, situate 

în judeţul Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

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 încadrarea din categoria funcţională de drum comunal a unui tronson din 

drumul comunal DC 91: DJ 762 - Avram Iancu - Tîrsa, aparţinând comunei Avram Iancu, în categoria 

funcţională de drum judeţean cu indicativul DJ 762B: DJ 762 - Avram Iancu, având datele de identificare 

cuprinse în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor proprietății publice a Județului Alba, la 

poziţia cu nr. 219 a bunului imobil DJ 762B: DJ 762 - Avram Iancu având datele de identificare 

prezentate în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va opera modificările corespunzătoare in evidenţa contabilă a UAT Județul Alba. 

Art. 4. Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa nr. 1  se face pe 

bază de protocol. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și Direcția 

dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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 Avram Iancu, Direcției 

juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    
Nr. 230 

Alba Iulia, 29 iunie 2017  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 230/29 iunie 2017 

 

 

 

 

 

Datele de identificare  

a bunului imobil care se încadrează din categoria funcţională de drumuri comunale,  

în categoria funcţională de drumuri judeţene 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului 
Traseul drumului 

Poziția kilometrică Lungimea 

reală Origine Destinație 

1 DJ 762B DJ 762 – Avram Iancu 0+000 1+917 1,917 km 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 230/29 iunie 2017 

 

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 219 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

219 1.3.7.2 DJ 762B: DJ 762 – 

Avram Iancu 

- poz. km 0+000 – 1+917 

- lungime 1,917 km 

2017 842.559,84 

 

Domeniul public 

al judeţului Alba, 

potrivit Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba nr.   

/2017. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului „European Network for the Economic Cohesion and 

Solidarity in Rural areas - ENSuRe” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul 

Programului Europa pentru Cetăţeni - Apelul de proiecte 2017  

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „European Network for the 

Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas -ENSuRe” selectat spre finanţare de către Comisia 

Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni  - Apelul de proiecte 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas -ENSuRe” selectat spre 

finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni  - Apelul de proiecte 

2017; 

- raportul de specialitate nr. 11774/27 iunie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;   

Luând în considerare prevederile Ghidului Programului EUROPA pentru CETĂŢENI 2014-

2020 versiunea finală 2017; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

 - art. 2 pnct. 51 și art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, 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 implementarea proiectului “ European Network for the Economic Cohesion and 

Solidarity in Rural areas -ENSuRe”-Reţea europeană pentru coeziune şi solidaritate sociala în mediul 

rural,,  selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetaţeni  - 

Apelul de proiecte 2017  

Art. 2. Se asigura cheltuielile neeligibile aferente implementării proiectului în valoare de 40000 

lei.  

Art. 3. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să semneze 

contractul de grant al proiectului “ European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural 

areas -ENSuRe” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru 

Cetaţeni  - Apelul de proiecte 2017. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare și bugete din 

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

hotărâri. 

Art. 5. 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, Direcției juridică și relații publice și Direcției 

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

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU    

 

 

Nr. 231 

Alba Iulia,  29 iunie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în 

vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- raportul de specialitate comun nr. 11942 din 29 iunie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de: 

- prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii 

generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare) şi 

Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

- Solicitarea de clarificări nr. 14203 din 23 iunie 2017 emisă de ADR Centru privind proiect cod 

SMIS 114211 – Reabilitarea energetică a Spialului Judeţean de urgenţă Alba Iulia;  

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizata, privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 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 şi completarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei - faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, conform 

anexei care cuprinde prezentarea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici – parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Serviciul 

pentru implementarea Programului Alba-România 100 din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, vor duce 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, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
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Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba-România 100 din cadrul aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 232 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 232 /29 iunie 2017 

 

 

DESCRIEREA INVESTITIEI 

Extras din Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie 

 Intocmita de S.C. Instal Vest SR.L. 
 
 
 

Lucrarile de interventie privind “Reabilitare energetica a Spitalului Judetean de 

Urgenta Alba Iulia”, situat pe B-dul Revolutiei 1989, nr. 23, din Municipiul Alba Iulia constau în 

urmatoarele: 

- Izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de multipor de minim 15 cm grosime, 

protejat cu o tencuiala subțire armata cu tesatura deasa de fibra de sticla sau fibre organice; 

- Izolarea termica a planseului tavan sub terasa prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat 

ignifugat de minim 20 cm grosime; 

- Izolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 5 cm grosime; 

- Inlocuirea planseului terasa (foarte deteriorate – infiltari de apa) cu acoperis de tip sarpanta 

din panouri termoizolante pe structura metalica usoara; 

- Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor deteriorate cu altele noi, precum si montarea de 

jgheaburi si burlane acolo unde este necesar conform proiectului de executie; 

- Izolarea termica a planseului sub acoperis cu un strat de vata mineral de minim 20 cm 

grosime; 

- Sporirea rezistentei termice a planseului peste subsol prin aplicarea unui strat de polistiren 

extrudat ignifugat de minim 10 cm grosime; 

- Inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie PVC cu geam termopan cu acoperire selective 

Low-E avand fante pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe 

elementele interioare de anvelopa, si a usilor din aluminiu cu geam termopan, cu sistem 

automat de inchidere, etansarea elementelor mobile (usi, ferestre) din component spatiilor 

anexe ale cladirii (casa scarii, subsol, etc.); 

- Asigurarea ventilarii mecanice a blocului alimentar; 

- Demontarea echipamentelor montate apparent pe fatade si terasele cladirii, precum si 

remontarea acestora dupa lucrarile de reabilitare; 

- Refacerea finisajelor corespunzatoare standardelor actuale in zonele de interventie; 

- Reparatia trotuarelor pentru a elimina infiltratiile la infrastructura cladirii; 

- Repararea rigolelor de preluare a apelor pluviale  

- Reabilitarea termica a sistemului de incalzire; 

- Modernizarea instalatiei electrice principale; 

- Modernizarea instalatiilor de ventilare si de abur; 

- Modernizarea statiei de pompe de stingere a incendiilor si hidrofor; 

- Inlocuirea retelelor termice, de apa calda menajera si abur din incinta amplasamentului; 

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere folosind surse de 

energie regenerabila (panouri solare); 

Cladirile propuse pentru interventii in vederea cresterii eficientei energetice sunt corpurile A, B, 

C, D, E, care formeaza Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia si cladirile pentru Medicina Legala si 

Centrala Termica. 
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Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii: 

 

REABILITARE ENERGETICA A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA 

B-dul Revolutiei 1989 nr. 23 Alba Iulia, județul Alba 

 

 

1) Denumirea obiectivului de investiții 

REABILITARE ENERGETICA A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA 

IULIA  

         B-dul Revolutiei 1989 nr. 23 Alba Iulia, județul Alba 

 

2) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) 

Amplasamentul constructiei este in intravilanul municipiului Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr. 

23, jud. ALBA. Terenul este identificat prin CF nr. 86549 in suprafata de 24197mp. Ansamblul de cladiri 

care formeaza Spitalul Judetean de Urgente Alba, are un regim de inaltime variabil si o suprafata 

construita de 6720mp conform plan de de situatie 

 

Corpurile  de cladire ce fac obiectul prezentului studiu sunt: 

- Cladirea principala, corp C8 si C7 conform extras de carte funciara, este Cladire Spital si 

Policlinica, Bucatarie si Spalatorie, fiind  alcatuita dintr-un ansamblu de 5 corpuri (corpurile A, 

B, C, D, E) independente din punct de vedere structural dar legate intre ele din punct de vedere 

functional. Ansamblul Spitalului Judetean de Urgenta  din Alba Iulia  este alcatuit din mai multe 

corpuri de cladire independente avand urmatoarele caracteristici de conformare arhitecturala si 

structurala: 

o CORP A– in forma de L, alcatuit din doua dreptunghiuri, avand regimul de inaltime este 

S+P+6E (8nivele), Adesf = 6395,20mp; Ac = 887,60mp 

o CORP B– se incadreaza intr-un dreptunghi, regimul de inaltime este S+P+5E (7nivele) 

,aria construita este de Ac = 705,60mp respectiv Aria desfasurata este de Adesf = 

4932,20mp. 

o CORP C– se incadreaza intr-un dreptunghi, regimul de inaltime este S+P+2E (4nivele), 

aria construita este de Ac = 1462,00mp respectiv Aria desfasurata este de Adesf = 

4848,00mp. 

o CORP D– se incadreaza intr-un dreptunghi aria construita este de Ac = 532,00mp 

respectiv Aria desfasurata este de Adesf = 2128,00mp. 

o CORP E – Bloc alimentar (Bucatarie) si Spalatorie (corp C7 conform extras funciar)  – 

are o forma regulate (cu retrageri partiale) respectiv un dreptunghi cu laturile de 23,30m 

si 25,15m pentru Bucatarie si un dreptunghi  cu laturile de 14,60m si 16,55m pentru 

Spalatorie. Regimul de inaltime este D+Ppartial cu urmatoarele inaltimi de nivel Hsubsol  

= 2,40m…4,40m ,  Hparter = 2,40m . Aria construita este de Ac = 664,00mp , respectiv 

Aria desfasurata este de Adesf = 894,00mp . . 

o Medicina Legala(corp C11) – are forma unui   dreptunghi  cu laturile de 15,70m si 

13,10m, regimul de inaltime este P+2E cu inaltimile  de nivel de 3,02m. Ac = 209,00mp 

respectiv Adesf = 627,00mp 

o Centrala Termica, Atelier mecanic, Statie hidrofoare, Statie compresoare, Crematoriu 

(corp C5) – are forma unui   dreptunghi  cu laturile de 16,50m si 32,10m, regimul de 

inaltime este P cu inaltimea minima utila de 4,44m, A construita/ desfasurata = 521mp 

din care Centrala Termica= 265,65mp. 

 

3) Titularul investiţiei: 

   SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA  

 Bdul. Revolutiei 1989, nr. 23, Municipiul Alba Iulia, Județul Alba 

 

 

4) Beneficiarul investiţiei: 

   SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA  

Bdul. Revolutiei 1989, nr. 23, Municipiul Alba Iulia, Județul Alba  

cod fiscal 4613342, reprezentat legal de catre d-na Cosarca Nicoleta, in calitate de manager si d-na 

Marza Diana, in calitate de director financiar contabil. 

 

5) Elaboratorul studiului (proiectant general): 
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S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

Str. Motilor,  nr.98, Municipiul Alba iulia, Județul Alba 

J01/320/1994,  CUI RO5428939 

Reprezentat legal: ing. Rosiu Ioan 

6) Date generale ale clădirilor: 

 

- anul construcției: 1973 pentru corpul ABCDE si Centrala Termica si 1993 pentru Medicina 

Legala. 

- regim de înălțime: corp(A+B)=S+P+5E+E6partial, corp(C+D)=Stehnic+P+2E+M, corpE= 

D+Ppartial; 

- aria construita: corp(A+B+C+D) = 4030,00mp, corpE = 664.00mp, Med. Legala = 209,00mp,  

Centrala termica = 265,65mp; 

- aria desfasurata: corp(A+B+C+D) = 18304,00mp, corpE = 894,00mp, Med. Legala = 609,00mp, 

Centrala termica = 265,65mp; 

- sistem constructiv:  

- Cladire spital si policlinica (corp ABCDE) - fundatii continue si izolate din beton armat, 

subsolul din diafragme de beton armat monolit cu grosimea de 30cm (la exterior) si 25cm (la 

interior), nivelele curente  au structura realizata din diafragme si cadre din beton armat cu 

inchideri perimetrale din panouri prefabricate de beton armat, planseele realizate din predale cu 

suprabetonare acoperis de tip terasa necirculabila cu invelitoare  din membrana bituminoasa. 

Corpul AB are 3 scari de circulatie si 4 lifturi si o inaltime de +20.38m…+23.08m, corpul CD are 

2 scari de circulatie si o inaltime de +10.49m …+16.15m, corpul E are 1 scara de circulatie si o 

inaltime de +3.00m. Tamplarie metalica, pvc sau lemn cu geam termopan sau sticla simpla. 

- Medicina Legala - fundatii izolate si continue din beton armat, structura realizata din 

cadre spatiale cu 2 deschideri  si 3 travei respectiv zidarie portanta, cu inchideri perimetrale din 

zidarie de 30cm grosime, plansee din elemente prefabricate de beton si acoperis sub forma de 

sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica. Constructia are 1 scara de circulatie si o 

inaltime de +12.69m. Tamplarie din pvc sau lemn, cu geam termopan sau sticla simpla. 

- Centrala Termica - fundatii izolate si continue din beton armat, structura realizata din 

cadre spatiale, cu 1 deschideri  si 5 travei ( 2x6.00m si 3x5,75m ), inchideri perimetrale din 

zidarie de 30cm grosime, planseu peste parter din elemente prefabricate de beton, acoperis de tip 

terasa necirculabila cu invelitoare  din membrana bituminoasa. Tamplarie metalica, pvc sau lemn 

cu geam termopan sau sticla simpla. 

 

- Zona seismică de calcul conf. P100-1/2013: ag= 0.10g; Tc= 0.7s. 

- Clasa de importanță a construcției conf. P100-1/2013: clasa I . 

- Categoria de importanță a construcției conf. HG nr. 766/97 Anexa 3: B deosebita. 

- Zona climatică: III . 

- Riscul geotehnic: risc geotehnic redus. 

- Destinația principală: Spital Judetean de Urgenta . 

 

 

- Destinația încăperilor: Saloane, cabinete, laboratoare, birouri, grupuri sanitare, spatii  tehnice 

anexeincaperilor destinatespitalului; - Asigurarea circulațieipe orizontală: Holuri; 

- Asigurarea circulației pe verticală: Scări din beton armat, lifturi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Indicatori de aprecierea eficientei economice 

 

Indicator de realizare (de output)  

aferent clădirilor (ABCDE, Medicina legala, 

Centrala termica) 

Valoare la  începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare la  finalul 

implementării proiectului 

(de output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră 

(echivalent tone de CO2) 
1900,53 414,02 

Consumul anual de energie primară (kWh/an) 9.377.082,50 1.881.869,96 

 

8) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

 1euro=4,5172 lei, curs infor EURO Decembrie 2016 
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An INV - Lei (cuTVA) C+M-Lei (cu TVA) 
INV - Euro (cu 

TVA) 

C+M-Euro (cu 

TVA) 

Total 15.350.482,84 8.959.183,11 3.398.229,62 1.983.348,78 

 

9) Durata de realizare (luni) 

 

Durata de realizare a lucrarilor de reabilitare este de 18 luni iar implementarea proiectului este de 

36 de luni. 

 

10) Capacități (în unități fizice și valorice) 

 

Capacităţi în unități fizice – suprafața construita desfasurata reabilitata – 19385 mp. 

 

 

Investiția specifică (C+M/aria desfasurată) inclusiv TVA 
0,462 mii 

lei/mp 

Arie desfasurata: 

19385mp 

 

  

 

Intocmit: 

S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

   Ing. ROSIU IOAN 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare a imobilul - teren  

situat administrativ în comuna Lupșa, nr. f.n. județul Alba 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10296/7 iunie  2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de predare a imobilul - teren situat administrativ în comuna Lupșa, 

nr. f.n. județul Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154/24 mai 2017 cu 

privire la aprobarea trecerii unui bun imobil – teren situat administrativ în localitatea Lupșa, din 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Alba în inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al Județului Alba și concesionarea acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. 

Alba; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f  și  art. 123  din Legea nr. 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.1969-12770/2008. 

       - art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a imobilul - teren situat administrativ în comuna 

Lupșa, f.n., județul Alba, în următoarea componenţă: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari:   

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

- Serviciul juridic-contencios           

 

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  
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     - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de preluare-predare, întocmirea protocoalelor de preluare-predare, întocmirea procesului verbal de 

predare-primire și a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare-predare și predare-primire vor fi 

transmise Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi 

relaţii publice. 

   

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

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

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 318 

Alba Iulia,  8 iunie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: 

„Construire drumuri de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos 

și pentru stațiile de transfer - Lot nr. 2: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în 

localitatea Tărtăria, L=0,280 km” 

 

Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10425/8 iunie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului cu privire la 

constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: „Construire drumuri de acces 

pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos și pentru stațiile de transfer - Lot nr. 

2: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în localitatea Tărtăria, L=0,280 km”; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificărille și completările ulterioare; 

- art. 7 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, cu modificărille și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr.78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului 

activitățiilor de administrare, exploatare, întretinere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost  

modificat  și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

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

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

DISPOZIȚIE 

Articol unic 

Numesc de Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția: „Construire drumuri 

de acces pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos și pentru stațiile de 

transfer - Lot nr. 2: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în localitatea Tărtăria, 

L=0,280 km”, în următoarea componență: 

                                                                                  Președinte: 

ing. Ioan BODEA                           - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului;   

                                                                   Membri titulari:        

 ing. Floare PERȚA              - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului -   

                                                        Serviciul  administrarea domeniului  public și privat;  

ing. Paul Silviu TODORAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea domeniului public și privat –  

    Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

Ana Dat     - reprezentant admnistraţia publică locală, comuna Săliștea; 

Ovidiu Şerbu    - reprezentant Inspectoratul  Judeţean în Construcţii Alba; 

            Membri de rezervă: 

ing. Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -   

                                                        Serviciul  administrarea domeniului  public și privat - 

                                                        Compartimentul siguranța circulației  

 ing. Ioan Sorin MAIER                  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -   

                                                        Serviciul  administrarea domeniului  public și privat - 

                                                        Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

Secretariatul  comisiei  de recepție este asigurat de:  

Ioan POPA    - diriginte șantier, S.C. Tulip Alba S.R.L 

                                

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judetului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Directiei juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

                  Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

Nr. 319 

Alba Iulia, 12 iunie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea  Comisiei de predare a unor bunuri din domeniul privat al Județului 

Alba către Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10294/7 iunie  2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a Comisiei de predare a unor bunuri din domeniul privat al Județului Alba 

către Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 143/24 mai 2017 cu 

privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean 

Salvamont – Salvaspeo  Alba asupra unor bunuri imobile din domeniul privat al Județului Alba; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 1 lit. c și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

       - art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a unor bunuri din domeniul privat al Județului 

Alba către Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari:   

Radu Octavian NEAG              - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

                                                     publice - Serviciul juridic-contencios           

 

            Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

                                                      publice - Serviciul juridic-contencios  
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Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de predare-preluare, întocmirea protocoalelor de predare-preluare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-preluare vor fi transmise Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

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

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

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

 

 

                                        Avizat pentru legalitate, 

   PREŞEDINTE                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

          ION DUMITREL               Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare a imobilul „Clădire birouri”  

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10295/7 iunie  2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de predare a imobilul „Clădire birouri” situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2, județul Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 163/24 mai 2017 cu 

privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 14/26 ianuarie 2017 privind  încetarea 

dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra 

unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - 

proprietate publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea 

Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a,  art. 123 și art. 124 alin. 1 din 

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

ulterioare;  

- art. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea Instituției Avocatul 

Poporului, cu modificările și completările ulterioare; 

       - art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a imobilul „Clădire birouri” situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba, în următoarea componenţă: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari:   

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

- Serviciul juridic-contencios           

                                      

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 
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Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de preluare-predare, întocmirea protocoalelor de preluare-predare, întocmirea procesului verbal de 

predare-primire și a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare-predare și predare-primire vor fi 

transmise Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi 

relaţii publice. 

   

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

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

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare a tronsonului de drum județean DJ 705G: limită 

județ Hunedoare-Cugir (DJ 704) cu poziția  kilometrică Km 2 + 600 – 4 + 000 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10298/7 iunie  2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de predare a tronsonului de drum județean DJ 705G: limită județ 

Hunedoare-Cugir (DJ 704) cu poziția  kilometrică Km 2 + 600 – 4 + 000;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 159/24 mai 2017 cu 

privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a 

drumului județean DJ 705G: limită județul Hunedoara – Cugir (DJ 704); 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f  și  art. 123  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; 

- art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a tronsonului de drum județean DJ 705G: limită 

județ Hunedoare-Cugir (DJ 704) cu poziția  kilometrică Km 2 + 600 – 4 + 000, în următoarea 

componenţă: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari:   

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

- Serviciul juridic-contencios           

                                      

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 
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Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de preluare-predare, întocmirea protocoalelor de preluare-predare, întocmirea procesului verbal de 

predare-primire și a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare-predare și predare-primire vor fi 

transmise Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi 

relaţii publice. 

   

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

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

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare a tronsonului de drum județean DJ 705F:  

limită județ Hunedoare - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) 

 cuprins între  poziția  kilometrică 16 + 205 – 21 + 000 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10299/7 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de predare a tronsonului de drum județean DJ 705F: limită județ 

Hunedoare - Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) cuprins între  poziția  kilometrică 16 + 205 – 21 + 000;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 160/24 mai 2017 cu 

privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a 

drumului județean DJ 705F: limită județul Hunedoara – Cabana Prislop – Cugir (DJ 704); 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f  și  art. 123  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; 

- art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a tronsonului de drum județean DJ 705F: limită 

județ Hunedoare – Cabana Prislop - Cugir (DJ 704) cuprins între  poziția  kilometrică 16 + 205 – 21 + 

000, în următoarea componenţă: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari:   

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

- Serviciul juridic-contencios           

                                      

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
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     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de preluare-predare, întocmirea protocoalelor de preluare-predare, întocmirea procesului verbal de 

predare-primire și a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare-predare și predare-primire vor fi 

transmise Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi 

relaţii publice. 

   

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

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

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de preluare a tronsonului din drum județean DJ 704: DN 7 

(Șibot) – Vinerea – Cugir – Șureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C 

 cuprins între  poziția  kilometrică  11 + 750 – 17 + 600 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10300/7 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de preluare a tronsonului de drum județean DJ 704: DN 7 (Șibot) – 

Vinerea – Cugir – Șureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C cuprins între  poziția  kilometrică 11 + 

750 – 17 + 600;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 158/24 mai 2017 cu 

privire la aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Șibot) – Vinerea 

– Cugir – Șureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f  și  art. 123  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; 

- art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de preluare a tronsonului de drum județean DJ 704: DN 7 

(Șibot) – Vinerea – Cugir – Șureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C cuprins între  poziția  

kilometrică 11 + 750 – 17 + 600, în următoarea componenţă: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului  

Membri titulari:   

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

- Serviciul juridic-contencios           

                                      

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 
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Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de preluare-predare, întocmirea protocoalelor de preluare-predare, întocmirea procesului verbal de 

predare-primire și a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare-predare și predare-primire vor fi 

transmise Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi 

relaţii publice. 

   

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

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

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                            

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și 

efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local 

al Judeţului Alba și bugetele instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, pe anul 2017 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10815/14 iunie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind propunerea de modificare a repartizării pe 

trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în 

cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba și bugetele instituţiilor publice  şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2017; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Alba, bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne,  a 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;  

Dispoziției nr. 230/23 martie 2017 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare ale bugetului local al Județului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii, pe anul 2017;  

Dispoziției nr. 311/29 mai 2017 cu privire la efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul 

aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba și bugetele instituţiilor publice  şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2017; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, 

precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul 

local al Judeţului Alba și bugetele instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, pe anul 2017 şi în consecință, anexele nr. 14 și nr. 24 ale Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 107/2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum și anexele nr. 2 și nr. 5 la 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 311/2017 vor avea conținutul actualizat şi 

constituie părți integrante ale prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei 

Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terțiari de credite in extras și direcţiilor din cadrul aparatului  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 14 iunie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  

în data de 20 iunie 2017 

 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- adresa nr. 12858/8 iunie 2017 a Agenției de Dezvoltare Regională Centru prin care Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, este invitat să participe la ședința ordinară, care va avea 

loc în data de 20 iunie 2017, în localitatea Sovata, județul Mureș; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În data de 20 iunie 2017 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA. 

 

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

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinți 

Dumitru Fulea și Alin Florin Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 19 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință ordinară, în ziua de 29 iunie 2017 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară, în ziua de 29 iunie 2017, ora 11
00

, 

ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul 

Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al 

Unirii Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului teren 

intravilan - monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Negrileasa şi str. Bayonne, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind avizarea eliberării licențelor de traseu de către Asociația 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, operatorului de transport rutier Societatea de 

Transport Public SA Alba Iulia, pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate pe traseele Alba Iulia - Sîntimbru - Mihalţ şi Alba Iulia - Sîntimbru - Obreja din programul 

de transport public local al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din administrarea 

Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare şi reabilitare pentru 

persoanele cu handicap psihic 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  5. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului 

Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul 

Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor 

Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. 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 Alba Iulia - 

Ocna Mureş - Noşlac, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
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10. 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 Alba Iulia - 

Cisteiu de Mureş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

11. 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 Alba Iulia - 

Săliştea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

12. 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 Alba Iulia - 

Sînmiclăuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

13. 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 Alba Iulia - 

Aiud - Livezile - Rădeşti, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

14. 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 Alba Iulia - 

Gîrbova de Jos - Aiud, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 15. 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 Alba Iulia - 

Zlatna, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 16. 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 Alba Iulia - 

Pianu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 17. 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 Alba Iulia - 

Bucerdea Grînoasă - Bălcaciu, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 18. 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 Draşov - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

19. 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 Alba Iulia - 

Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

20. 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 Alba Iulia - 

Galda de Jos - Ighiu - Ighiel, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

21. 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 Alba Iulia - 

Bucerdea Grînoasă, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

22. 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 Şilea - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

23. 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 Alba Iulia - 

Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a 

Județului Alba 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea şi eliberarea 

din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

27. 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 Alba Iulia - 

Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

28. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute în favoarea 

Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unor suprafețe de teren pentru 

posturi de transformare și rețele electrice subterane de medie tensiune înscrise în CF nr. 70275 Galda de 

Jos și CF nr. 70176 Săliștea 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şi Caietului de sarcini 

al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

30. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică 

a Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări 

de investiţii în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul 

Alba” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 

al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 

2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 197/2012 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

35. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea instituirii de restricții temporare, parțiale de 

circulație pe unele sectoare ale drumurilor județene: DJ 762: limita Județul Hunedoara - Dealu Crișului - 

Valea Maciului - Mărtești - Vidra - Lunca de Jos - Vîrtănești - Burzonești - Mihoiești - (DN75)  și  DJ 

762A: DJ 762 - Vidrișoara - Muntele Găina - limita Județul Arad 

Inițiator: Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

36. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 din 23 

februarie 2017 cu privire la  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un 

sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard 

Ighiu (DN 74) 

Inițiator: Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean 

Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică 

Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi 

operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a 

egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale speciale 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

38. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba 

din data de 14 aprilie 2017 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

39. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba 

din data de 24 mai 2017 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
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40. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Alba din data de 6 iunie 2017 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

41. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

  

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 330 

Alba Iulia, 22 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de 

recrutare organizat în data de 26 iulie 2017 pentru ocuparea unei  funcții publice de execuție 

vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11449 din 21 iunie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la stabilirea 

componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare 

pentru ocuparea unei funcții de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 58 alin. 6 din  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 şi art. 26 alin. 1 și alin. 2 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1 Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de 

recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, gradul profesional superior la 

Serviciul administrarea domeniului public și privat, organizat în data de 26 iulie 2017, în următoarea 

componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Ioan BODEA    - director executiv, Direcția gestionarea  

      patrimoniului; 

Membri:       Floare PERȚA   - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - 

     Serviciul administrarea domeniului public și privat; 

Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici.  

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi 

       relaţii cu  publicul - Serviciul juridic contencios; 

Membri:      Paul Silviu TODORAN   - consilier superior, Direcția gestionarea  

      patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului  

      public și privat; 

             Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici. 

Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs și al Comisiei de soluționare a 

contestațiilor pe doamna Rodica Ramona Bălțat, consilier, Biroul resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Biroului resurse umane,  din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.  

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 331 

Alba Iulia, 22 iunie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul  

Programului anual 2017 – domeniul Sport, al Consiliului Județean Alba  

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 11398 din 21 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului cu privire 

la constituirea Comisiei de evaluare și selecție şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 

atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului anual 2017 – domeniul Sport, al 

Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123/14 aprilie 2017 privind aprobarea Programului 

anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a activităților nonprofit de interes 

județean, aferent anului 2017”; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 156/24 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului 

privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Judeţului Alba pentru activităţi non-

profit de interes judeţean – domeniul Sport. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare și selecție pentru atribuirea contractelor de 

finanțare nerambursabilă în cadrul Programului anual 2017 – domeniul Sport, al Consiliului 

Județean Alba, în următoarea componență: 

 

Comisia de evaluare şi selecţie: 

Președinte: 

Ioan BODEA    - director executiv,  Direcția gestionarea patrimoniului; 

Membri titulari: 

Sorina OPREAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ; 

Nicolae Cristian DUMITRAȘ - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ; 

Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

    publice - Serviciul juridic-contencios  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

    Compartimentul contabilitate-financiar; 

Membri de rezervă:  

Ana Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

    publice - Serviciul juridic-contencios  

 

Galeni Adina NĂCREALĂ  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ. 

Art. 2. Aprob constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru atribuirea 

contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului anual 2017 – domeniul Sport, al 

Consiliului Județean Alba, în următoarea componență: 

/hotărîrea
/hotărîrea
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Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Președinte: 

Marian Florin AITAI   - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete; 

Membri titulari: 

Lucian Emilian DOCEA  - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    turism, cultură, tineret, sport și învățământ 

Adrian PUIULEȚ  - inspector de specialitate, Direcția gestionarea  

    patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și 

învățământ; 

Gabriel Ioan VASIU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

    publice - Serviciul juridic-contencios  

Camelia Ileana LAZĂR  - șef serviciu Direcția dezvoltare și bugete – Serviciul 

buget-venituri; 

Membri de rezervă:  

Ana Monica CRĂCIUN  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –  

    Compartimentul contabilitate-financiar; 

Diana Cecilia GIUREA - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

    publice - Serviciul juridic-contencios. 

 

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

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

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

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

 

 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 26 iunie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea persoanelor responsabile cu completarea şi actualizarea  

formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11619/26 iunie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu completarea 

şi actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările si completările ulterioare; 

- art. 5 alin.  4 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a 

conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;  

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob desemnarea următoarelor persoane responsabile cu completarea şi actualizarea 

formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de UAT Județul Alba: 

Dana Georgiana LUPEA - inspector de specialitate, Serviciul achiziții publice și 

    monitorizarea implementării contractelor 

Anamaria PODAR   - consilier  superior, Serviciul achiziții publice și 

    monitorizarea implementării contractelor 

Art. 2. Biroul resurse umane va proceda la completarea în mod corespunzător a fișei postului 

pentru cele două persoane nominalizate la art. 1. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică:  Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate,  Direcției juridică și relații publice, 

Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

        

 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 27 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 14 iulie 2017 pentru 

ocuparea postului vacant de  medic  în specialitatea oncologie medicală la Secţia Oncologie 

medicală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 11827 din 28 iunie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 14 iulie 2017 pentru ocuparea postului vacant de 

medic în specialitatea oncologie medicală la Secţia Oncologie medicală, din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 10010 din 26 iunie 2017 a  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 

propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 14 iulie 2017 pentru ocuparea postului 

vacant de medic în specialitatea oncologie medicală, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 11708 din 26 iunie 2017 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin.1 lit. b, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 

sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 

sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic  în specialitatea oncologie medicală la Secţia Oncologie medicală din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 14 iulie 2017, astfel:  

Preşedinte:  Conf. Dr. Călin CĂINAP  - medic primar oncologie medicală – 

   Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca; 

Membri:  Şef lucr. Dr. Ovidiu COZA - medic primar oncologie medicală – 

   Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca; 

                Dr. Ozana Cristina RADU  - medic primar oncologie medicală, Colegiul  

   Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Rodica Ramona BĂLȚAT - consilier, reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

Olimpia CANDREA    - medic primar, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

      dr. Marilena Gabriela CAPRIȘ - medic specialist, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 

Publică Alba, Colegiul Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

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

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 28 iunie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 21 iulie 2017 pentru 

ocuparea postului vacant de  medic  specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator  la 

Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 11828 din 28 iunie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei 

de concurs la concursul organizat în data de 21 iulie 2017 pentru ocuparea postului vacant de medic 

specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator la Laboratorul de analize medicale, din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 10039 din 26 iunie 2017 a  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 

propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 21 iulie 2017 pentru ocuparea postului 

vacant de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator, din cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 11710 din 26 iunie 2017 la registratura Consiliului Judeţean 

Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin.1 lit. b, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 

sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 

sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator la Laboratorul de analize medicale 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 21 iulie 2017, astfel:  

Preşedinte:  Prof. Dr. Alexandra CRĂCIUN  - medic primar medicină de laborator 

- Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca; 

Membri:  Conf. Dr. Ioana BRUDAȘCĂ  - medic primar medicină de laborator 

- Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca; 

                 Dr. Mariana NANU    - medic primar medicină de 

laborator, reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Horaţiu Zaharia SUCIU     - şef birou, reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

Mirela DĂIANU    - medic specialist,  reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

Dr. Alin Ionuţ OȚEL – medic specialist, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia . 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 

Publică Alba, Colegiul Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

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

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

organizat în data de 25 iulie 2017 pentru ocuparea  postului vacant de administrator public, în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 12062 din 30 iunie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul  pentru ocuparea postului 

vacant de administrator public, în cadrul aparatului de specialitate. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

 - art. 8 din Regulamentul - 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, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Desemnez Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

pentru ocupare postului vacant de administrator public, în cadrul aparatului de specialitate, organizat în 

data de 25 iulie 2017, astfel: 

Comisia de concurs: 
           Preşedinte: Marian Florin AITAI - director executiv – Direcţia Dezvoltare şi bugete 

           Membri:     Horațiu Zaharia SUCIU -  șef birou – Biroul Resurse umane 

                               Ioan BODEA -  director executiv – Direcţia gestionarea patrimoniului; 

           Observator: – reprezentant Sindicatul A.S. Alba; 

                   Comisia de soluţionare a contestaţiilor:  
          Preşedinte :  Vasile BUMBU – Secretar al Judeţului 

          Membri :      Liliana NEGRUȚ - director executiv – Direcţia Juridică şi relaţii publice 

                                Elena OPRUȚA - director executiv adjunct – Direcţia Dezvoltare şi bugete; 

          Observator: – reprezentant Sindicatul A.S. Alba; 

 Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs şi al Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pe doamna Rodica Ramona Bălţat – consilier superior, Birou resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Alba. 

  

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

Nr.  357 

Alba Iulia,  30 iunie 2017  
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ORDIN NR. 205     

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare a colegiului prefectural, și 

Referatul nr.9094/99/2017 de justificare a convocării colegiului prefectural; 

În temeiul art. 26 şi 27 din Legea nr. 340/2004, republicată în anul 2008, privind prefectul şi 

instituţia prefectului emit prezentul: 

ORDIN 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza 

Ordinului nr.148/2017 al Prefectului judeţului Alba, în data de 22 iunie 2017, ora 09,00, la sediul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art. 2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport privind concluziile desprinse urmare desfășurării activității de verificare a 

respectării normelor legale din domeniul sănătății publice, sanitar veterinar și pentru 

siguranța alimentelor și protecția consumatorilor privind comercializarea produselor 

alimentare în chioșcurile din incintele unităților de învățământ, prezentat de Direcția de 

Sănătate Publică Alba; 

b) Raport de activitate pentru anul 2016 al  Biroului Vamal de Interior Alba; 

c) Informare privind gradul de realizare a programului de încasări la bugetul centralizat al 

statului în județul Alba pentru trimestrul I al anului 2017, prezintă Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice  Alba ; 

d) Diverse. 

Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor Colegiului Prefectural 

al Județului Alba. 

                Alba Iulia, 8 iunie 2017 

 

 

      PREFECT, 

                Dănuț-Emil Hălălai  
 

 

                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                                                SUBPREFECT,                                                                                               

                                                                                                                   Monica Popescu  

 

                                                                                     

 

                                                                                                          Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                                   Șef serviciu, 

                                                                                                                        Cazacu Ovidiu  
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 251 

 

Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 

 Având în vedere prevederile art.13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

Văzând prevederile HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 Ținând cont de modificările intervenite în structura unor instituții publice județene și de Referatul 

nr. 9358/G/SC/12.06.2017 de aprobare a modificării grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă; 

În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul: 

 

ORDIN 

 Art.1 Pentru îndeplinirea atribuţiilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, se 

reorganizează grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, care vor avea 

următoarea structură și componență: 

 

1) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  FURTUNI ȘI VISCOL, TORNADE :   Riscul asociat – Viscol. Furtuni, vânt puternic și / sau 

precipitații masive. Căderi de grindină. Tornade. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele și prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Col. Oprişa Cornel  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Lt.col. Negoiță Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

4.  Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

5.  Membru Ing. Matiș Traian Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

6.  Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba  

7.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

8.  Membru Ing.  Lazea Gheorghe  Direcţia  Agricolă Județeană Alba 

9.  Membru Ing. Neamțu Dorel  
Centrul de Întreținere și Coordonare Pianu - Autostrada 

A1  

10.  Membru Ing.   Mădăraș Mihaela  S.C. Drumuri şi Poduri Locale S.A. Alba  

11.  Membru Ec. 
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba  

12.  Membru Ing.  Bardan Ștefan  S.C. APA CTTA S.A. Alba 

13.  Membru Dr.  Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba  

14.  Membru Dr. Şuluţiu Marius  Serviciul Județean de Ambulanţă Alba  

15.  Membru Ing.  Barb Marcel S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 

16.  Membru Ing.  Dragomir Niculae S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

17.  Membru Ing.  Medrea Bogdan  S.C Electrica S.A. SDEE - Sucursala Alba  
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18.  Membru Ing.  Tamaș Laurențiu  
EON Gaz Distribuţie - Coordonator Centru Exploatare 

Gaz Sibiu 

19.  Membru Ing. Pârjol Ioan  Telekom Alba  

20.  Membru Ing. Cioancă Ileana  Staţia Meteorologică Alba Iulia 

 

 

2) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  INUNDAŢII :   Riscul asociat - Inundații ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă 

cauzate de creșterea debitelor provenite din precipitații și/ sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a 

blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secțiunilor de scurgere a podurilor și podețelor, blocajelor 

produse de ghețuri sau de plutitori, alunecări de teren, aluviuni și avalanșe de zăpadă precum și inundații prin 

scurgeri de pe versanți. Inundații provocate de incidente, accidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice. Inundații 

produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică.   

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele și prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Matiş Traian  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

2.  Membru Ing. Creţu Marcela  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

3.  Membru Hidr. Costea Laurenţiu  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

4.  Membru Ing. Dobre Vasile  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

5.  Membru Col. Oprişa Cornel Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

6.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

7.  Membru Ing. Ildiko Steop  A.N.I.F. – Filiala Alba 

8.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

9.  Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

10.  Membru Ing. Popescu Mărioara  Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

11.  Membru Ing.  Zamfir Gheorghe  Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Sebeş 

12.  Membru Ing.  Bardan Ștefan  S.C. APA CTTA S.A. Alba 

13.  Membru Ing.  Boariu Gheorghe Direcţia Silvică Alba 

14.  Membru Ing. Cioancă Ileana  Staţia Meteorologică Alba Iulia 

15.  Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba  

16.  Membru Ing.  Lazea Gheorghe  Direcţia Agricolă Județeană Alba 

17.  Membru Ing.  Cetean Victor Doru Inspectoratul Județean în Construcții Alba 

18.  Membru Ing.  Moian Adrian Garda Forestieră Județeană Alba 

  

 

3) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE 

DE  CĂDERI MASIVE DE ZĂPADĂ : Riscul asociat – Ninsori abundente. Blocare căi rutiere și feroviare. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

 1. 
Coordonator 

grup 
Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba  

 2. 
Coordonator 

grup 
Ing. Neamțu Dorel  

Centrul de Întreținere și Coordonare Pianu - Autostrada 

A1  

3. 
Coordonator 

grup 
Ing.   Mădăraș Mihaela  S.C. Drumuri şi Poduri Locale S.A. Alba  

4. Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

5. Membru Col. Oprişa Cornel  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

6. Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

7. Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 
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8. Membru Ec. 
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba  

9. Membru Prof. Dărămuș Marcela  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

10. Membru Dr.  Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba  

11. Membru Dr. Şuluţiu Marius  Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba  

12. Membru Ing.  Medrea Bogdan  S.C Electrica S.A. SDFEE - Suc. Alba  

13. Membru Ing.  Tamaș Laurențiu  
EON Gaz Distribuţie - Coordonator Centru Exploatare 

Gaz Sibiu 

14. Membru Ing. Pârjol Ioan  Telekom Alba  

15. Membru Ing. Cioancă Ileana  Staţia Meteorologică Alba Iulia 

16. Membru Ing. Popescu Ioan  Secţia L9 C.F.R. 

17. Membru Ing. Gulacszi Andras  Secţie L7 C.F.R.  

 

 

4) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE SECETĂ  ȘI TEMPERATURI EXTREME: Riscul asociat – Secetă hidrologică. Secetă 

pedologică. Depuneri de gheață, chiciură, înghețuri timpurii sau târzii. Polei. Poduri și baraje de gheață pe apă 

(zăpoare). Caniculă. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Matiş Traian  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

2.  
Coordonator 

grup 
Ing.  Lazea Gheorghe  Direcţia pt. Agricultură Județeană Alba 

3.  
Coordonator 

grup 
Ec. Sinea Alexandru Dumitru  Direcţia de Sănătate Publică Alba  

4.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

5.  Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

6.  Membru Lt.col. Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

7.  Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba  

8.  Membru Ing. Neamțu Dorel  
Centrul de Întreținere și Coordonare Pianu - Autostrada 

A1  

9.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

10.  Membru Ing.  Bardan Ștefan S.C. APA CTTA S.A. Alba 

11.  Membru Jr. Fiț Dorel Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

12.  Membru Ing. Cioancă Ileana  Staţia Meteorologică Alba Iulia 

13.  Membru Ing.  Ildiko Steop  A.N.I.F – Filiala Alba 

14.  Membru Ing. Boariu Gheorghe  Direcţia Silvică Alba 

15.  Membru Ing. Moian Adrian  Garda Forestieră Județeană Alba 

16.  Membru Ing.  Duşa Adrian  Crucea Roşie Filiala Alba 

17.  Membru Prof. Dărămuș Marcela  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

 

 

5) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE INCENDII DE VEGETAȚIE:  Riscul asociat - Incendii la fondul forestier. Incendii la 

vegetație ierboasă și /sau arbustivă. Incendii la culturi de cereale păioase.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 
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1.  Coordonator grup Ing. Moian Adrian  Garda Forestieră Județeană Alba 

2.  Membru Ing. Boariu Gheorghe Direcţia Silvică Alba  

3.  Membru Lt.col. Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Col.  Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

5.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

6.  Membru Col. 
Giurea Marius 

Claudiu  
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

7.  Membru Ing. Lupșa Ioan  Şef Ocol Silvic Alba Iulia 

8.  Membru Ing. Goia Vasile Şef Ocol Silvic Aiud 

9.  Membru Ing. Varga Bianca Ioana Şef Ocol Silvic Blaj    

10.  Membru Ing. 
Hondola Nicolae 

Dorin 
Şef Ocol Silvic Cugir 

11.  Membru Ing. Florea Ioan  Şef Ocol Silvic Gârda 

12.  Membru Ing. Lup Adrian  Şef Ocol Silvic Valea Ampoiului 

13.  Membru Ing. Paşca Ioan  Şef Ocol Silvic Valea Arieşului 

14.  Membru  Ing. Lazea Gheorghe Direcţia Agricolă Județeană  Alba 

15.  Membru Ing. Popescu Mărioara  Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

16.  Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

 

 

 

6) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE 

DE AVALANȘE : Riscul asociat – Avalanșe. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

 1. 
Coordonator 

grup 
Col. Oprişa Cornel  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2. Membru 
Șef 

serv. 
Forda Lucian  Seviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba  

3. Membru Lt.col. Negoiță Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3. Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

4. Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

5. Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

6. Membru Ec. 
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba  

7. Membru Dr.  Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba  

8. Membru Dr. Şuluţiu Marius  Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba  

9. Membru Ing.  Medrea Bogdan  S.C Electrica S.A. SDEE - Suc. Alba  

10. Membru Ing. Pârjol Ioan  Telekom Alba  

11. Membru Prof. Dărămuș Marcela  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

 

 

7) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  CUTREMURE DE PĂMÂNT ȘI ALUNECĂRI DE TEREN: Riscul asociat – Cutremure de 

pământ. Alunecări de teren.   

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 
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1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Cetean Doru Victor  Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

2.  Membru Lt.col. Negoiță Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

4.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

5.  Membru 
Lt. 

Col. 
Rusu Mihai  U.M. 01684 Alba Iulia  

6.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

7.  Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba 

8.  Membru Ing.  Mădăraș Mihaela  S.C. Drumuri şi Poduri Locale S.A. Alba 

9.  Membru Ing.  Ildiko Steop  A.N.I.F – Filiala Alba 

10.  Membru Jr. Fiț Dorel Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

11. Membru Ing. Pârjol Ioan  Telekom Alba 

13. Membru Ing.  Dragomir Niculae S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

14. Membru Ing.  Barb Marcel S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 

15. Membru Ing.  Dragomir Niculae S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

16. Membru Ing. Bardan Ștefan  S.C. APA CTTA S.A. Alba 

 

 

8) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN INDUSTRIE INCLUSIV 

PRĂBUȘIRI DE TEREN CAUZATE DE EXPLOATĂRI MINIERE SAU ALTE ACTIVITĂȚI 

TEHNOLOGICE : Riscul asociat - Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie inclusiv prăbușiri de teren 

cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Col. Oprișa Cornel  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2. Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

3. Membru Col. 
Giurea Claudiu 

Marius  
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

4. Membru Ing.  Dragomir Niculae S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

5. Membru Ing.  Popa Mirel  
E-ON Servicii Tehnice ROMÂNIA – Șef formație Alba 

Iulia 

6. Membru Ing.  Oaidă Alexandru  
E-ON Servicii Tehnice ROMÂNIA - Șef formație Sebeş 

– Cugir 

7. Membru Ing. Popa Dorin  
E-ON Servicii Tehnice ROMÂNIA - Șef formație Aiud – 

Blaj – Teiuș 

8. Membru Col. Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

9. Membru Ing.  Medrea Bogdan  S.C. Electrica S.A. SDEE Sucursala Alba 

10. Membru Ing. Bardan Ștefan  S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 

11. Membru Jr.  Fiţ Dorel  Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

12. Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

13. Membru Ing. Popescu Mărioara  Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

14. Membru Ing. Toderaș Horațiu Societatea Naţională a Sării – Suc. Ocna Mureş 
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15. Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

16. Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

 

9) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT ȘI 

DEPOZITARE PRODUSE PERICULOASE: Riscul asociat -  Accidente majore cu implicații pe amplasament. 

Accidente majore cu implicații în afara amplasamentului. Accidente cu produse periculoase pe timpul activității de 

transport. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 

Cms.  

şef 
Crişan Laurenţiu  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

2.  Membru 
Cms. 

șef 
Davidaş Dorin  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

3.  Membru Lt.col Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Col. Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

5.  Membru Col. 
Giurea Claudiu 

Marius  
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

6.  Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba 

7.  Membru Ing. Todor Dorin  Secţia Drumuri Naţionale Alba 

8.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

9.  Membru Ing. Popescu Ioan  Secţia L9 C.F.R. 

10.  Membru Ing. Gulacszi Andras  Secţie L7 C.F.R.  

11.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

12.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

13.  Membru Ec. 
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

14.  Membru Ing. Neamțu Dorel  
Centrul de Întreținere și Coordonare Pianu - Autostrada 

A1  

15.  Membru Ing. Corodea Călin 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier – Insp. Jud. de Control Alba 

16.  Membru Reprezentantul operatorului economic / instituției, la care s-a produs evenimentul. 

 

 

10) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT : 

Riscul asociat -  Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport: terestre și aeriene, tuneluri 

feroviare, tuneluri rutiere și pe cablu. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 

Cms.  

şef 
Crişan Laurenţiu  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

2.  Membru 
Cms. 

șef 
Davidaş Dorin  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

3.  Membru Col Oprișa Cornel  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Lt.col Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

5.  Membru Col. Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

6.  Membru Col. 
Giurea Claudiu 

Marius  
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
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7.  Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba 

8.  Membru Ing. Todor Dorin  Secţia Drumuri Naţionale Alba 

9.  Membru Col. Rusu Mihai U.M.01684 - Alba Iulia 

10.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

11.  Membru Ing. Popescu Ioan  Secţia L9 C.F.R. 

12.  Membru Ing. Gulacszi Andras  Secţie L7 C.F.R.  

13.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

14.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

15.  Membru Ec. 
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

16.  Membru Ing. Neamțu Dorel  
Centrul de Întreținere și Coordonare Pianu - Autostrada 

A1  

17.  Membru Ing. Corodea Călin 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier – Insp. Jud. de Control Alba 

18.  Membru 
Șef 

serv. 
Forda Lucian  Seviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba  

19.  Membru Reprezentantul operatorului economic / instituției, afectate de eveniment. 

 

 

11) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE RISC RADIOLOGIC ȘI ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII, INCENDII SAU ALTE 

EVENIMENTE ÎN ACTIVITĂȚILE NUCLEARE SAU RADIOLOGICE : Riscul asociat – Risc radiologic. 

Accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Ing. Dorin Iancu  C.N.C.A.N. Alba  

2. Membru Col. Cornel Oprişa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3. Membru 
Cms.  

şef 
Crişan Laurenţiu  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

4. Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

5. Membru 
Lt. 

col. 
Nicolae Negoiță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

6. Membru Col. Silviu Dogar  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

7. Membru Ing. Mărioara Popescu Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

8. Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

9. Membru Ec.  
Alexandru Dumitru 

Sinea 
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

10. Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

11. Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

12. Membru Reprezentantul operatorului economic / instituției, afectate de eveniment. 

 

 

12) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE POLUARE DE APE :  Riscul asociat – Riscuri care pun în pericol viața oamenilor, mediul 

acvatic și obiective majore de alimentare cu apă. Riscuri cu impact major transfrontalier. Poluări accidentale ale 

cursurilor de apă.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele și prenumele Instituţia 
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1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Matiş Traian  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

2.  
Coordonator 

grup 
Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

3.  Membru Ing. Popescu Mărioara  Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

4.  Membru Ing. Creţu Marcela  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

5.  Membru Hidr. Costea Laurenţiu  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

6.  Membru Col. Oprişa Cornel Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

7.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

8.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

9.  Membru Ec.  
Alexandru Dumitru 

Sinea 
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

10.  Membru Dr. Martin Ioan 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Alba 

11.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

12.  Membru Ing.  Zamfir Gheorghe Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Sebeş 

13.  Membru Ing.  Bardan Ștefan  S.C. APA CTTA S.A. Alba 

14.  Membru Ing.  Boariu Gheorghe Direcţia Silvică Alba 

15.  Membru Ing.  Lazea Gheorghe  Direcţia Agricolă Județeană Alba 

 

 

13) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE PRĂBUȘIRI DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII SAU AMENAJĂRI : Riscul asociat -  

Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Cetean Doru Victor  Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

2.  Membru Lt.col. Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru Col. Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Ing.  Dragomir Niculae  S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

5.  Membru Ing.  Barb Marcel S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 

6.  Membru Ing.  Dragomir Niculae S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

7.  Membru Ing. Bardan Ștefan  S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 

8.  Membru  Ing. Pârjol Ioan  Telekom Alba 

9.  Membru  Col. Petraşcu Călin Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Alba 

10.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

11.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

12.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

13.  Membru Ing. Popescu Mărioara  Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

14.  Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

15.  Membru Jr.  Fiţ Dorel  Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 
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14) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE EȘECUL UTILITĂȚILOR PUBLICE: Riscul asociat – Rețele importante de radio și 

televiziune. Rețele importante de comunicații și informatică. Rețele importante de energie electrică și gaze. Rețele 

importante de energie termică. Rețele importante de alimentare cu apă. Rețele importante de canalizare și epurare a 

apelor uzate și pluviale. Cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol 

viața oamenilor.   

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing.  Dragomir Niculae S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

2.  
Coordonator 

grup 
Ing.  Barb Marcel S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 

3.  
Coordonator 

grup 
Ing.  Matiș Traian Sistemul de Gospodărire al Apelor Alba 

4.  
Coordonator 

grup 
Ing.  Medrea Bogdan  S.C. Electrica S.A. SDEE Sucursala Alba 

5.  
Coordonator 

grup 
Ing. Bardan Ștefan  S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 

6.  
Coordonator 

grup 
Col. Petraşcu Călin Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Alba 

7.  
Coordonator 

grup 
Ing. Pârjol Ioan  Telekom Alba 

8.  
Coordonator 

grup 
Ing.  Zamfir Gheorghe  Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Sebeş 

9.  Membru Col.  Oprișa Cornel Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

10.  Membru Lt.col. Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

11.  Membru 
Cms.  

şef 
Crişan Laurenţiu  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

12.  Membru Col. 
Giurea Claudiu 

Marius  
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

13.  Membru Ing. Popescu Mărioara  Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

14.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

15.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

16.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

 

15) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE CĂDERI DE OBIECTE DIN ATMOSFERĂ ȘI DIN COSMOS : Riscul asociat – Căderi de 

obiecte din atmosferă și din cosmos. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Col.  Oprișa Cornel Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Prof. Dărămuș Marcela  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

3.  Membru Lt.col Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

5.  Membru Col. 
Giurea Claudiu 

Marius  
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

6.  Membru Col. Rusu Mihai U.M.01684 - Alba Iulia 

7.  Membru Ing.  Cetean Victor Doru Inspectoratul Județean în Construcții Alba 
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8.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

9.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

10.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

 

16) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE MUNIȚIE NEEXPLODATĂ SAU NEDEZACTIVATĂ RĂMASĂ DIN TIMPUL 

CONFLICTELOR MILITARE : Riscul asociat –  Muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul 

conflictelor militare. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Col. Cornel Oprişa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Cpt. Todor Cristian Alin  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru Col. Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Col. Rusu Mihai U.M.01684 - Alba Iulia 

5.  Membru 
Lt. 

col. 
Fara Cătălin U.M.01684 - Alba Iulia 

6.  Membru Col. Cozma Cornel Direcția Județeană de Informații Alba 

7.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

8.  Membru Cms.  Airinei Mihai Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

9.  Membru Col. 
Giurea Claudiu 

Marius  
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

10.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

11.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

12.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

17) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE EPIDEMII : Riscul asociat -  Epidemii.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele                      Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Ec.  

Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba  

2. Membru Dr.  Sava Elena  Direcţia de Sănătate Publică Alba 

3. Membru Dr.  Dăianu Mirela  Direcţia de Sănătate Publică Alba 

4. Membru Dr. Curcă Adina Maria  Secţia Boli Infecţioase Alba 

5. Membru Dr.  Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

6. Membru Dr. Şuluţiu Marius  Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba  

7. Membru Soc. Duşa Adrian  Crucea Roşie Filiala Alba 

8. Membru Col. Oprișa Cornel Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

9. Membru Prof. Dărămuș Marcela  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

10. Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

11. Membru Col. 
Giurea Marius 

Claudiu  
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
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12. Membru Soc. Duşa Adrian  Crucea Roşie Filiala Alba 

 

 

18) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE EPIZOOTII ȘI ZOONOZE: Riscul asociat -  Epizootii și zoonoze. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Dr. Martin Ioan 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

2. Membru Dr. Jurcă Lucica  
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

3. Membru Dr. Bălgrădean Florin 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

4. Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba  

5. Membru Dr.  Sava Elena  Direcţia de Sănătate Publică Alba 

6. Membru Dr.  Dăianu Mirela  Direcţia de Sănătate Publică Alba 

7. Membru Dr. Curcă Adina Maria  Secţia Boli Infecţioase Alba 

8. Membru Dr.  Crişan Aurel  Unitatea de Primiri Urgenţe Alba 

9. Membru Dr.  Șuluțiu Marius Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba 

10. Membru Col. Cornel Oprişa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

11. Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

12. Membru Col. 
Giurea Marius 

Claudiu  
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

13. Membru Soc. Duşa Adrian  Crucea Roşie Filiala Alba 

 

 

19) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE INCENDII :  Riscul asociat - Incendii.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  Coordonator grup Col. Cornel Oprişa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Lt.col. Negoiță Nicolae  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru Col.  Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru 
Cms. 

şef 
Crișan Laurențiu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

5.  Membru Col. 
Giurea Marius 

Claudiu  
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

6.  Membru Ing. Popescu Mărioara  Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

7.  Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

8.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba  

9.  Membru Dr.  Crişan Aurel  Unitatea de Primiri Urgenţe Alba 

10.  Membru Dr.  Șuluțiu Marius Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba 

11.  Membru 
Cms. 

șef 
Davidaş Dorin  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

12.  Membru Ing. Popescu Ioan  Secţia L9 C.F.R. 

13.  Membru Ing. Gulacszi  Andras  Secţie L7 C.F.R.  
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14.  Membru Prof. Dărămuș Marcela  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

 

 

20) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE SITUAȚII DETERMINATE DE ATACUL ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE 

PLANTELOR : Riscul asociat - Situații determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Ing. Galatîr Dan Unitatea Fitosanitară Alba 

2. Membru Ing.  Lazea Gheorghe  Direcţia Agricolă Județeană Alba 

3. Membru Col. Cornel Oprişa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4. Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de Mediu  

5. Membru Ing. Mărioara Popescu Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

 

 

Art.2 Membrii grupurilor de suport tehnic îşi desfăşoară activitatea în Centrul Judeţean de Coordonare a 

Intervenţiilor, la sediile instituţiilor coordonatoare sau în teren. 

 

Art.3   În lipsa titularilor, atribuţiile din cadrul grupurilor de suport tehnic vor fi îndeplinite de 

înlocuitorii legali sau desemnați ai acestora. 

 

Art.4 În funcție de amploarea și intensitatea situațiilor de urgență înregistrate pe raza județului Alba, 

Grupurile de Suport Tehnic pot fi completate cu specialiști și experți, care vor fi nominalizați prin ordin al 

prefectului județului Alba. 

 

Art.5 Atribuțiile principale ale Grupurilor de Suport Tehnic sunt stabililite prin regulamentul de 

organizare și funcționare al C.J.S.U. Alba. 

 

Art.6 Ordinul nr. 361/20.09.2016 al Prefectului Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea de la data 

intrării în vigoare a prezentului ordin. 

Art.7 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului Dezvoltare Economică, Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă la Ministerului Afacerilor 

Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. De asemenea, ordinul va fi comunicat 

instituțiilor și persoanelor în cauză, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba. 

  Alba Iulia, 13.06.2017 

   

   

                                                                Prefect, 

         Dănuț-Emil HĂLĂLAI                                            

 

 

                        

              Contrasemnează 

                 Subprefect, 

          Monica POPESCU 

 

 

 

 

            Vizat 

               Șef serviciu, 

             Ovidiu Cazacu  
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
ORDINUL NR. 253 

           Prefectul judeţului Alba, 

         Văzând referatul de specialitate nr.100/07.06.2017  privind  emiterea  Ordinului  prefectului  referitor 

la  constituirea  Comisiei  pentru organizarea manifestărilor dedicate aniversării Centenarului României la 

nivelul Instituției Prefectului - Județului Alba; 

         Având în vedere prevederile art. 1 și urm. ale Hotărârii Guvernului nr.465/2016 privind înființarea, 

organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului Centenar; 

         În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul și     instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

ORDIN 

           Art. 1 Se constituie, la nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba Comisia pentru organizarea 

manifestărilor dedicate aniversării Centenarului României, având următoarea componenţă: 

 președinte: Murg Cornel, director Cancelaria Prefectului; 

 

 membrii: 

          Fleșer Nelu - șef serviciu, Instituția Prefectului - Județul Alba; 

Maier - Maxim Teodora - consilier, Cancelaria Prefectului; 

Jurcă Georgiana - consilier superior, Instituția Prefectului - Județul Alba; 

Hațegan Monica - consilier superior, Instituția Prefectului - Județul Alba ; 

Bălău Lavinia Ionela - consilier afaceri europene, Instituția Prefectului - Județul Alba. 

Art. 2   Secretariatul Comisiei pentru organizarea manifestărilor dedicate aniversării Centenarului 

României este asigurat de către doamna Monica Hațegan, consilier Instituția Prefectului - Județul Alba. 

 

         Art. 3   Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, persoanelor în cauză, se va publica 

în Monitorul Oficial al județului Alba şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

                                                                                          Alba Iulia, 08 iunie 2017 

 PREFECT, 

Dănuț-Emil HĂLĂLAI 

 

         Contrasemnează, 

                Subprefect, 

             Monica Popescu 

 

         

         Vizat pentru legalitate, 

                 Șef serviciu, 

                    Ovidiu Cazacu 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
ORDINUL NR. 254 

 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Văzând referatul de specialitate nr. 9476/G/SC/14.06.2017privind reactualizarea Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 din H.G nr. 499/2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice, în cadrul prefecturilor; 

         În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba în următoarea componenţă:  

 

 Preşedinte:  

      - Dănuț-Emil Hălălai,  prefectul judeţului Alba; 

 

 Membri:      

       - Monica Popescu, subprefectul județului Alba; 

                     - Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

                     - Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi    

                        Inspecţie Socială Alba;  

                     - Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

       - Silvia Puie, preşedinte - Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

       - Sinea Dumitru - Alexandru, director executiv - Direcţia de Sănătate Publică  

           Alba; 

                     - Valentin Ioan Frăcea, director general adjunct – Direcţia Generală de  

                          Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

                     - Dușa Adrian, director Societatea Națională de Cruce Roșie din România –  

                          filiala Alba; 

  - Vasile Suseanu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele  

        Vârstnice Alba; 

- Nicolae Rusu, președinte – Liga Județeană a Pensionarilor Alba; 

- Col.(r) Papeş Eugen, președinte - Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de 

           Război Alba; 

- Dinu Nistor, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ; 

- Blaga Vistian, preşedinte - Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir; 

- Neamţiu Ioan - Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş; 

- Marian Ioan, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud; 

- Aurora Marcu, preşedinte - Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur” 

            Cîmpeni; 

- Maria Jeflea, cenzor - Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra”; 

- Andrei Barbu, președinte – Asociația Pacienților Alba.  

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice vizează în principal următoarele:  
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        - Asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 

asupra problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice. 

        - Consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative 

care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi 

cultural, de interes al acestora.  

        - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor ce revin Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

           Art. 4 Secretariatul Comitetului se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior 

în cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului judeţul Alba, cu participarea domnului Vasile 

Suseanu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice Alba; 

 Art. 5 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 142 din 10 aprilie 2017, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 6 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în 

cauză, Ministerului Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

                    Alba Iulia, 14 iunie 2017 

 

 

Prefect, 

Dănuț-Emil Hălălai 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 255 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Luând la cunoștință de modificările intervenite în structurile de specialitate ale unor instituții 

publice județene; 

Având  în  vedere  prevederile Ordinului comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine 

în zona costieră, art. 29 alin. (1) lit. i), art. 59 alin. (3) şi Anexa 11 la regulament;   

         Ţinând seama de prevederile Ordinului comun MMSC/MAI/MDRAP nr. 330/44/2178/2013 pentru 

aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă 

hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi 

secetă hidrologică; 

 Ținând cont de Referatul nr. 9051/G/SC/06.06.2017 de aprobare a actualizării Comisiei de 

evaluare și validare a pagubelor produse în urma unor situații de urgență; 

În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se actualizează Comisia de constatare, evaluare și validare a pagubelor produse în 

urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, alcătuită din specialişti pe domenii, formată din 

reprezentanţi ai următoarelor instituţii și societăți: 

-   Jurca Marius Gigel, consilier superior, Instituția Prefectului – Județul Alba 

-   Popa Nicolae, consilier principal, Instituția Prefectului – Județul Alba 

- Guia Adrian Marius, colonel, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Buciuman Florin, maior, Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Rogobete Rodica, lt. col., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

- Todor Cristian, cpt., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

-    Bașa Alexandru, consilier superior, Consiliul Judeţean Alba 

- Maier Sorin, consilier superior, Consiliul Judeţean Alba 

- Vlad Sorin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

- Păcurar Ioan Sorin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

- Popa Călin, inginer, Sistemul Hidrotehnic Arieş –Turda din cadrul Sistemului de Gospodărire 

a Apelor Alba 

- Buzgariu Constantin, inginer, Sistemul Hidrotehnic Arieş –Turda din cadrul Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Alba  

- Steop Ildiko, consilier, A.N.I.F. – Filiala Teritorială Mureș-Oltul Mijlociu 

- Moldovan Trișcău Adrian, consilier, A.N.I.F. – Filiala Teritorială Mureș-Oltul Mijlociu 

- Vereș Eugenia, inginer, Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

- Săbăduș Sorin Nicolae, inginer, Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

          -   Liviu Hondola, şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Alba 

          -   loan Popescu,  inginer, Secţia L9 CFR Alba 

-   Medrea Bogdan, director,  Electrica S.A.- SDEE  Alba 

-   Ioan Pîrjol, inginer, Telekom Alba 

-   Tamaș Laurențiu, inginer, EON Gaz Distribuţie  

-   Moian Adrian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba 

-   Oargă Gheorghe, consilier superior, Garda Forestieră Județeană Alba 

-   Tat Florian, inginer, Direcţia Silvică Alba 

           -   Galdău Ilie, inginer, Direcţia Silvică Alba 
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-   Medriș Mircea, inginer, D.S.V.S.A. Alba 

-   Albu Marian, inginer, D.S.V.S.A. Alba 

-   Vasiu Doina, consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba 

-   Spineanu Nicolae, consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba 

-   Zamfir Petru-Gheorghe, director adjunct, Hidroelectrica S.A. – Suc. Hidrocentrale Sebeş 

 

Art. 2.  Membrii comisiei au ca atribuţii principale constatarea, validarea şi evaluarea pagubelor 

produse în judeţ de fenomenele hidrometeorologice periculoase, întocmind în acest sens procese verbale 

conform machetei din Anexa 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale 

pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 

1422/192/2012. 

 

Art. 3.   Activitatea comisiei va fi coordonată de șefii grupurilor de suport tehnic ai Comitetului 

Județean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, în funcţie de natura fenomenelor produse şi pagubele 

înregistrate. Vor fi convocaţi în vederea deplasării în teren doar specialiştii cu atribuţii în domeniu. 

 

Art. 4.   În situații deosebite, în care se înregistrează fenomene hidrometeorologice de amploare 

care vor genera concomitent pagube semnificative într-un număr mai mare de UAT – uri pe raza 

județului, comisia se va suplimenta cu personal de specialitate din instituțiile menționate la art. 1 prin 

nominalizare de către conducătorii instituțiilor implicate. 

   

Art. 5.   Ordinul prefectului nr. 319/18.08.2016 își încetează aplicabilitatea de la data intrării în 

vigoare a acestui ordin. 

 

         Art. 6.   Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, Secretariatului Tehnic Permanent 

al Comitetului Județean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, care-l va transmite tuturor instituţiilor și 

societăților menţionate la articolul 1, care la rândul lor vor comunica ordinul persoanelor în cauză. De 

asemenea, ordinul va fi transmis Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Alba. 

  

Alba Iulia, 16.06.2017 

 

PREFECT, 

Dănuț-Emil Hălălai 

 

      

 

 

    

 

Contrasemneaza,  

               Subprefect, 

Monica Popescu  

 

 

 

 

 

 

Vizat 

     Şef serviciu, 

   Ovidiu Cazacu      
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 260 

 

 

   Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai;  

 

 Văzând Referatul nr.103 din 27 mai 2017 referitor la emiterea Ordinului prefectului în vederea 

aprobării Planului Județean de acţiune Antidrog 2017-2020 al județului Alba și a Diagnozei locale privind 

situația în domeniul drogurilor la nivelul județului Alba; 

   Având în vedere prevederile articolului 1 al H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei 

Naţionale Antidrog 2017-2020 şi a Planului de Acţiune;  

 În temeiul art. 26 alin.1  şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2009, emit prezentul 

 

ORDIN: 

   

 Art. 1. Se aprobă Planul Județean Antidrog Alba 2017-2020, propus de Grupul de lucru pentru 

elaborarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba și cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 

Art. 2 Se aprobă Diagnoza locală privind situația în domeniul drogurilor la nivelul județului 

Alba, propusă de Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba și cuprinsă în 

Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 3 Serviciile publice deconcentrate şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia 

de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia Judeţeană 

Antidrog Alba şi în Planul de acţiune aferent perioadei 2017-2020. 

                       

  Art. 4 Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului Dezvoltare Economică, Conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, Afaceri europene, Situații de urgență, persoanelor în cauză, 

Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

 

  

Alba Iulia, 27 iunie 2017 

 

Prefect, 

Dănuț - Emil HĂLĂLAI 

 

         Contrasemnează, 

                                                                                                                       Subprefect, 

          Monica POPESCU 

     

            Vizează pentru legalitate, 

               Șef serviciu 

              Ovidiu CAZACU 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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