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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea funcționării 

Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

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

de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea 

funcționării Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș; 

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

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

constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

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

psihic și mental Ocna Mureș; 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

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

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

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

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de 

recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic; 

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

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

Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 

funcționării unui centru de recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic. 

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 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e, art. 885 alin.1 și 888 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea bunului imobil situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, strada 

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

construită de 1151 mp şi teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp măsuraţi). 

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

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

prezentei hotărâri.  

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

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

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

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

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

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

de protocol încheiat între părțile interesate. 
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Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

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

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al orașului Ocna Mureş, 

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

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

Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 256 

Alba Iulia,  24 august 2017 

 



 
7 

Anexa la Hotărârea nr. 256/24 august  2017   

 

 

Datele de identificare  

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

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

- lei  - 

Situaţia juridică 

actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

220 1.6.2. Centru de îngrijire și 

asistență pentru persoane 

cu handicap psihic și 

mental Ocna Mureș 

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Mihai Viteazul, nr. 55, 

județul Alba, compus din: 

- clădire în suprafaţă construită de 1151 mp. Construcție în regim P, cu 

fundații din beton continue sub ziduri, zidărie din cărămidă, şarpantă 

de lemn, învelitoare din țiglă, având 29 de încăperi. 

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

măsurată)   

 

Vecinătăți:  

Sud: proprietate privată 

Nord: str. Mihai Viteazul 

Est: str. Memorandumului 

Vest: canal pluvial 

2017 1.519.985,6 C.F. nr. 71699  

Ocna Mureș 

Nr. cadastral 

71699 şi  

71699-C1 

Domeniul public 

al Judeţului Alba 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului teren  

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

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

 judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului teren 

intravilan identificat prin CF Alba Iulia 105514 și CF Alba Iulia 92811 - monument istoric situat în 

municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul Alba; 

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

asupra imobilului teren intravilan identificat prin CF Alba Iulia 105514 și CF Alba Iulia 92811 - monument 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

 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 administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

- HOTĂRÂRE 

 

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

intravilan, situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, judeţul Alba, identificat prin CF Alba 

Iulia nr. 105514, nr. cad/top. 2070/1/1/2, 2071/1/1/2, 2072/1/1/2, în suprafaţă de 712 mp., şi CF Alba Iulia nr. 

92811, nr. cad/top. 2070/1/3/2, 2071/1/3/2, 2072/1/3/2, în suprafaţă de 138 mp., proprietari Cristea Rodica și 

Cristea Bogdan-Sorin, înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A, Aşezare civilă, 

cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.   

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

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

Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

Nr. 257 

Alba Iulia, 24 august 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

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

Managementul Ariilor Naturale Protejate 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

 Luând în dezbatere: 

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

nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția 

Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate; 

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

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

prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate; 

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

urbanism și Direcției juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Ministerului Mediului- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate nr.674/2017 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

Managementul Ariilor Naturale Protejate, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba pentru a semna Actul Adițional nr.1 

la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Juridice și Relații Publice, Direcției Amenajarea 

Teritoriului și Urbanism. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                       p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ    

 

Nr. 258 

Alba Iulia,  24 august 2017  
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                                                                                                                                    Anexă 

                                                                                              la Hotărârea nr. 258/24.08.2017 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1  

la Contractul de administrare nr. 04/01.03.2010 

 

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

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

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 18 alin. 

(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Ordinului 1052/2014 privind aprobarea 

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

de administrare nr. 04/01.03.2010, 

 

Prin prezentul act adițional părţile convin următoarele: 

 

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

 

Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 

Părţile contractante 

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

în Aleea Lacul Morii nr. 151, sectorul 6, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 37423654, 

reprezentată prin domnul Florian UDREA în calitate de Preşedinte,  

şi 

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

nr. 1, județul Alba, reprezentată prin Ion DUMITREL,  în calitate de Președinte,  

consimt la încheierea prezentului contract de administrare.” 

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

„Art. 2 Baza legală  

Prezentul contract de administrare este guvernat de prevederile: 

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

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

managementului ariilor naturale protejate; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

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

pentru modificarea unor acte normative.” 

. 

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

Obiectul contractului 

 

Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea administrării sitului de importanță comunitară ROSCI0085 

Frumoasa, ROSPA0043 Frumoasa, împreuna cu Rezervațiile naturale: 2.18.Iezerul Șurianul, 2.46.Luncile 

Prigoanei, 2.699.Șuvara Sașilor, 2.705.Iezerele Cindrelului,  2.707. Cindrel,2.794.Jnepenișul Stricatul, 

2.806.Sterpu - Dealul Negru, 2.807.Rezervația Cristești, și monumente ale naturii: 2.7.Stânca Grunzii, 2.703.La 

Grumaji, 2.708.Masa Jidovului.’’ 
Art.3. ,,Obligațiile și drepturile părților’’, se renumerotează și devine art.4, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

,, Art.4. Obligațiile și drepturile părților contractante 

4.1. Obligațiile administratorului ariei naturale protejate  

Consiliul Județean Alba are obligația: 

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

caz, în cadrul acesteia; 

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

de acțiune și regulamentul ariei naturale protejate; 

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

consiliului științific și a consiliului consultativ de administrare; 

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

în vederea bunei administrări a ariei naturale protejate; 

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

utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către structura de administrare; 

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

legislației în vigoare; 

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

prezentului contract; 

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

i) să asigure instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminare, instruiri și alte forme de 

perfecționare; 

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

precum și alte rapoarte la cererea autorității responsabile; 

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

consiliului științific și să le înainteze Academiei Române și autorității responsabile, în termen de 3 luni de la 

încheierea prezentului contract de administrare; 

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

consultativ de administrare și să le înainteze autorității responsabile, în termen de 3 luni de la încheierea 

prezentului contract de administrare; 

m) să transmită spre aprobare autorității responsabile regulamentul ariei naturale protejate, în termen de 9 

luni de la încheierea contractului de administrare; 

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

protejate care să includă măsurile de conservare, prin implicarea și consultarea factorilor interesați, în 

termen de 2 ani de la încheierea contractului de administrare, însoțit de decizia etapei de încadrare/avizul de 

mediu obținut în procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, emisă/emis de autoritatea 

competentă pentru protecția mediului; 

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

finanțare națională/internațională/europeană; 

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

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

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

necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural și cu privire la rolul ariilor naturale 

protejate în dezvoltarea durabilă locală; 
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r) să asigure monitorizarea speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce constituie 

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

administrare; 

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

din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare; 

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

oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural și cultural de pe teritoriul 

ariei/ariilor naturale protejate preluate în administrare; 

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

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

vederea îmbunătățirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate și de 

raportare la instituțiile naționale și internaționale; 

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

în vederea avizării, și să emită legitimații de administrator pentru persoanele avizate de autoritatea 

responsabilă, conform prevederilor în vigoare; 

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

folosească în cazul în care nu le preia pe cele care sunt stabilite la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

pentru aria naturală protejată care face obiectul contractului; 

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

al statului a imobilizărilor corporale care se procură și/sau se realizează din fonduri publice, finanțări și/sau 

cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale/europene destinate administrării ariilor 

natural protejate ce fac obiectul prezentului contract, pe perioada derulării acestuia; 

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

natural protejate în baza legitimației de administrator emise conform prevederilor legale în vigoare; 

y) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene/naționale/internaționale, în cazul 

acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea planului de management/măsurilor de management al ariilor 

naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, luându-se în considerare termenul de realizare a 

planului de management prevăzut de proiect; 

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

proiectelor finanțate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac obiectul prezentului 

contract, după care să elaboreze planul de management integrat ce va fi înaintat spre aprobare autorității 

responsabile, conform prevederilor legale în vigoare; 

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

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

din patrimoniul său în patrimoniul autorității responsabile activele fixe, corporale și necorporale, bunurile 

de natura obiectelor de inventar care au fost procurate și/sau realizate din fonduri publice, finanțări și/sau 

cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale/europene, dacă au fost achiziționate în 

scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada contractului de administrare, urmând a fi 

transferate structurii de administrare următoare; 

cc) să nu cesioneze obligațiile asumate prin prezentul contract. 

 

4.2. Obligațiile autorității responsabile 

Autoritatea responsabilă are obligația: 

a) să susțină proiectele inițiate de structura de administrare; 

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

administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, resurse ce vor fi destinate 

implementării planurilor de management/măsurilor de management și/sau a măsurilor de conservare; 

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

structura de administrare, conform legislației în vigoare; 

d) să analizeze și să evalueze rapoartele anuale de activitate întocmite de structura de administrare, modul în 

care se respectă condițiile și clauzele prezentului contract și să propună măsuri în consecință; 

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

consiliilor științifice; 

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

operativă a acestora. 
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4.3. Drepturile administratorului ariei naturale protejate 

Consiliul Județean Alba are dreptul: 

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

să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii; 

b) să folosească uniforma și însemnele specifice pentru structura de administrare menționate la art. 4 pct. 4.1 

lit.v), în vederea promovării imaginii și a conturării identității vizuale a structurii de administrare; 

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

protejate, potrivit legislației specifice în vigoare; 

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

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

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

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

proprie și orice eveniment sau problemă care are legătură cu ariile naturale protejate; 

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

protejată; 

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

pentru protecția mediului; 

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

vizează aria naturală protejată, prin realizarea a cel puțin două întâlniri anuale cu aceste structuri; 

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

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

administrări a ariei naturale protejate, realizării unor măsuri sau activități prevăzute în planul de acțiune, 

regulamentul sau planul de management al ariei naturale protejate; 

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

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

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

 

4.4. Drepturile autorității responsabile 

 

Autoritatea responsabilă are dreptul: 

 

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

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

probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și situația realizării obligațiilor 

asumate; 

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

obligațiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor 

planului de management, respectarea regulamentului ariilor naturale protejate și prevederilor actelor 

normative în vigoare și să aducă la cunoștința consiliului științific rezultatele controlului.’’ 

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

,,Art.5 

 Durata contractului 

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

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

,, Art. 6 

 Modificarea contractului 

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

adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare.’’ 
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După art. 5 devenit art.6 se introduce un nou articol, respectiv art.7 ”Prelungirea contractului’’ și va avea 
următorul cuprins: 

,, Art.7 

 Prelungirea contractului 

Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional pe o perioadă determinată de maximum 10 ani, cu acordul 

părților, în următoarele condiții: 

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

pentru administrarea eficientă a ariei protejate; 

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

desfășurate pe parcursul derulării contractului de administrare; 

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

administrare. 

Administratorul transmite autorității responsabile solicitarea de prelungire a contractului de administrare, 

însoțită de documente care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute la lit. a)-c), cu minimum 4 luni înainte de 

termenul de expirare a acestuia.’’ 

 

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

următorul cuprins: 

 

,, Art.8 

 Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează în următoarele situații: 

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

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

suprafețele ariilor naturale protejate se modifică, iar acesta declară că nu dorește administrarea suprafețelor 

suplimentare; 

c) fără intervenția instanței de judecată, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. a)-

d), g),h), j), m), n), r), s), t), w) și aa), după prealabila punere în întârziere a administratorului de către 

autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare obligația nu a fost îndeplinită/realizată; 

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

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

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

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

formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către administratorul ariei naturale protejate pentru 

proiecte/planuri/programe/activități care contravin obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate; 

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

formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de administrator în aria naturală protejată, de către 

personalul cu atribuții de control; 

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

formalitate, la propunerea structurilor din subordinea autorității responsabile, în cazul în care acestea 

justifică temeinic situațiile sesizate; 

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

către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al administratorului sau directorul 

structurii de administrare este condamnat penal, dacă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a 

hotărârii de condamnare administratorul nu își desemnează alt reprezentant/director al structurii de 

admininistrare; 

j) prin acordul părților, consemnat în scris; 

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

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

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

,, Art.9 

 Forța majoră 

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

aceasta acționează. 



 

15 

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

cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă, însoțită de actele doveditoare. 

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

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

,,Art.10 Litigii 

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

Art. II – Dispoziţii finale. 

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

administrare nr. 04/01.03.2010 rămân valabile, neschimbate. 

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

autorităţii responsabile. 

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

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

Părţi semnatare: 

Din partea autorităţii responsabile, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) 

 

 

Preşedinte 

Florian UDREA 

 

                                                                                    Din partea Consiliului Județean Alba, 

                                                                                                Președinte  

                                                                                              Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

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. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

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

anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 152 din 24 mai 2017, 

îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi 

relaţii publice şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ  

Nr. 259 

Alba Iulia, 24 august 2017 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 259/24 august 2017 sunt publicate 

și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba  

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba; 

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

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14829/10.08.2017 al Biroului resurse umane din aparatul de specialitate 

al Consiliului județean Alba; 

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

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12925/12.07.2017; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

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

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba vor duce 

la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului, Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 260 

Alba Iulia, 24 august 2017  
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 260 din 24 august 2017 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef grad I S 1 

SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 

4-5 Bibliotecar treapta IA M 2 

SECŢIA COPII 

6 Bibliotecar gradul I SSD 1 

7 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA ADULŢI 

8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 

10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 

11-13 Bibliotecar gradul IA S 3 

14 Bibliotecar gradul I S 1 

 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul I S 1 

SECŢIA PERIODICE 

16 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA AMPOI 

17 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CETATE 

18 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CENTRU DE ZI 

19 Bibliotecar treapta I PL 1 

SECŢIA INFORMATICĂ 

20 Inginer de sistem gradul IA S 1 

21 Operator date treapta I M 1 

SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul II S 1 

RESURSE UMANE 

23 Economist specialist IA S 1 

ADMINISTRATIV 

24 Inginer specialist IA S 1 

25 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 

26 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 

27 Şofer I M 1 

28-29 Îngrijitor M 2 

 TOTAL POSTURI:  29 

       

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ 
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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 Cugir - Alba Iulia, operatorului de 

transport rutier SC Crivas Lux  SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 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 Cugir - Alba Iulia, 

operatorului de transport rutier SC Crivas Lux 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 

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

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

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  pe traseul 

Cugir - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13402/26 iulie 2017;  

Luând în considerare: 

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

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

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

speciale, pe traseul Cugir - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

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

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba; 

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

locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate 

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 august 2017 - 24 august 2018, pe traseul 

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

RO15484758, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator Olteanu, nr. 1, ap. 1, Judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Crivas Lux SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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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 Crivas Lux SRL, Direcţiei 

juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                        Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 261 

Alba Iulia, 24 august 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  

Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 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 Cugir - Sebeş, 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 

Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14862 din 10 august 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  pe traseul 

Cugir - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 14828/10 august 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1650/10 august 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL în vederea 

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

curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile: 

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

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba; 

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

locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate 

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 septembrie 2017 - 31 august 2018, pe traseul 

Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală, 

RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL a documentului 

de plată a tarifului de eliberare. 
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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 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 262 

Alba Iulia,  24 august 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 - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 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 - Sebeş, operatorului de 

transport rutier SC Minitrans 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 - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14920 din 11 august 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  pe traseul 

Aiud - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 14905/11 august 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1658/11 august 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în vederea eliberării 

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

speciale, pe traseul Aiud - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile: 

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

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba; 

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

locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate 

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 august 2017 - 1 august 2019, pe traseul 

Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO1771410, cu 

sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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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 Minitrans SRL, Direcţiei 

juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                           Liliana NEGRUȚ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 263 

Alba Iulia,  24 august 2017 

  



 

25 

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 - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 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 - Sebeş, operatorului 

de transport rutier SC Minitrans 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 - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14921 din 11 august 2017 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  pe traseul 

Zlatna - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 14906 /11 august 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1658/11 august 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în vederea eliberării 

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

speciale, pe traseul Zlatna - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile: 

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

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba; 

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

locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate 

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 august 2017 - 1 august 2019, pe traseul 

Zlatna - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală, cu sediul în 

municipiul Sebeș, Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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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 Minitrans SRL, Direcţiei 

juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii 

finanțării;  

 - raportul de specialitate comun al Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete 

și a Direcției juridice și relații publice nr. 13.500/2017; 

Văzând: 

- Analiza de oportunitate înregistrată sub nr. 15.507/2017 a Serviciului Turism, Cultura, Tineret, 

Sport și Învătământ din cadrul Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare: 

- Avizul Consiliului concurenței nr. 11331 /09.08.2017; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art.3 alin.1, art.18^1 alin.2, art.67^1 alin.3 și art.69 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 

 - Hotărârii Guvernului nr.1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 alin.4, art. 8 din Ordonanța de urgență nr.77/2004 privind procedurile naționale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței nr.21/1996, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, potrivit anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art.2. Se aprobă Contractul-cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, potrivit anexei nr.2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

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

Alba, Consiliului concurenței, Direcţiei gestiunea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției 

juridice și relații publice. 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Alin Florin CUCUI           Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA                           Anexă 

JUDEŢUL ALBA     la Hotărârea nr. 265 /24 august 2017 

CONSILIUL JUDEŢEAN        

 

 

REGULAMENTUL  

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive 

 

1. Dispoziţii generale 

Art. 1 Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de finanțare a 

programelor sportive, finanţare acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba. 

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă 

Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor 

sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență nr. 77/2004 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, cu modificările și 

completările ulterioare. 

2. Scop şi domeniu de aplicare  

Art. 3. (1) Scopul finanţării din bugetul local al judeţului Alba este acela de a sprijini programele 

sportive ale structurilor sportive înființate pe teritoriul județului Alba și ale altor instituții ale statului, derulate 

pe raza județului Alba. 

 (2) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare din 

bugetul local al judeţului Alba, pentru susţinerea activităţii sportive, în conformitate cu reglementările 

precizate la art. 2. 

(3) Finanţările se acordă pentru: 

a. Programele sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate în raza Unităţii 

Administrativ - Teritoriale – Județul Alba; 

b. Programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate în raza Unităţii 

Administrativ - Teritoriale - Județul Alba, constituite ca persoane juridice fără scop 

patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă; 

c. Programele sportive organizate în raza Unităţii Administrativ - Teritoriale - Județul Alba de 

către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente; 

d. Programele sportive desfăşurate în raza Unităţii Administrativ - Teritoriale -  Județul Alba de 

către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret,  ori Inspectoratul 

Școlar Județean Alba;  

(4) Suma totală alocată din bugetul local al județului Alba, pentru finanțarea programelor sportive 

prevăzute la art 3. alin. 3, stabilită prin hotărârea Consiliului Județean Alba, nu poate depăși 5% din bugetul 

aprobat. 

 (5) Un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare de la Unitatea Administrativ – 

Teritorială - Județul Alba în decursul unui an fiscal. 

(6) Susținerea financiară a sporturilor de echipă se face pe an competițional, respectiv pe parcursul a 

doi ani bugetari. 

(7) Susținerea financiară a sporturilor individuale se face pe an competițional, respectiv pe parcursul 

unui an bugetar. 

3. Condiţii şi criterii de eligibilitate ale beneficiarilor 
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Art. 4. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării,  beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 

 

a. Pentru beneficiarii structurii sportive constituite conform legii  (cluburile sportive de drept public 

și de drept privat, asociațiile județene pe ramură de sport și federații sportive naționale): 

1) să fie persoană juridică fără scop patrimonial sau structură sportivă de drept public, constituite conform 

legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către 

asigurările sociale de stat; 

3) să nu se afle în litigiu cu UAT- Judeţul Alba; 

4) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui 

contract de finanţare; 

5) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare 

sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

6) să înainteze o solicitare de finanțare completă către UAT Judeţul Alba; 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor 

proprii, precum şi a legii; 

8) să fie structuri fără scop lucrativ; cluburile organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni nu pot 

primi finanțare. 

9) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile legii (deţinătoare a Certificatului de Identitate Sportivă / 

CIS), având sediul în raza teritorial-administrativă a Judeţului Alba şi să facă dovada afilierii la federaţia 

sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, cu excepția federațiilor 

sportive care pot avea sediul și în afara județului Alba; 

10) beneficiarul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă activitatea corespunzătoare 

domeniului la care doreşte să participe şi pentru care solicită finanţarea nerambursabilă. 

b. Pentru beneficiarii Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar 

Județean Alba. 

1) să fie constituite conform legii sau prin efectul legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către 

asigurările sociale de stat; 

3) să nu se afle în litigiu cu UAT - Judeţul Alba; 

4) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui 

contract de finanţare; 

5) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare 

sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

6) să înainteze o solicitare de finanțare completă către UAT Judeţul Alba. 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor 

proprii, precum şi a legii. 

Art. 5. Unitatea Administrativ – Teritorială - Județul Alba are dreptul de a cere beneficiarilor prezentarea de 

documente suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi documente edificatoare 

care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din 

punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România; 

Art. 6.  Unitatea Administrativ – Teritorială - Județul Alba are dreptul de a respinge solicitarea de finanțare a 

beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de asociere/colaborare sau contracte de 

finanţare anterioare; 

Art. 7. (1) Finanțarea se va acorda cu respectarea următoarelor criterii:  

 

a. În cazul sporturilor pe echipă (jocuri sportive): 

1. Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în Competițiile Oficiale 

Europene/Mondiale Intercluburi(Champions League, Europa League, Challenge Cup sau echivalente) se pot 

aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru 

activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse cum ar fi: venituri 

proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale, sponsorizări, venituri din transferuri, venituri din 

vânzarea biletelor sau orice alte surse prevăzute de lege; 

2. Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în competițiile oficiale 

naționale în prima ligă, se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la 50% din nivelul 

bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din 
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celelalte surse cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale, sponsorizări, 

venituri din transferuri, venituri din vânzarea biletelor sau orice alte surse prevăzute de lege; 

b. În cazul sporturilor individuale: 

1.  Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de seniori participante 

la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor 

Olimpice)  sau la Jocurile Olimpice, se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la nivelul 

bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de către respectiva structură sportivă din 

celelalte surse, cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse 

prevăzute de lege;  

2. Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de juniori și/sau tineret 

participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe cuprinse în programul 

Jocurilor Olimpice)  sau la Jocurile Olimpice pentru Tineret, se pot aloca sume de la bugetul local al județului 

Alba până la 50 % din nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de către 

respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat sau 

bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

3. Pentru Structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor Naționale de Seniori 

(în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca sume de la bugetul local al 

județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, asigurat de 

către respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat 

sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

4. Pentru Structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor Naționale de Juniori 

și/sau tineret (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca sume de la bugetul 

local al județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, respectiv a bugetului pentru activitatea sportivă, 

asigurat de către respectiva structură sportivă din celelalte surse,  cum ar fi: venituri proprii, alocații de la 

bugetul de stat sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

c. Pentru sporturile/probele neolimpice  

 

1. Se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba pentru  finanțarea 

participării sportivilor componenți ai loturilor naționale la Campionatele 

Europene, Campionatele Mondiale și Jocurile Mondiale. În acest caz, contractul 

de finanțare se va încheia cu structura sportivă  la care este legitimat sportivul, 

strict pentru participarea la acțiunea sportivă internațională, cu specificarea clară 

a categoriilor de cheltuieli care vor fi suportate și a cuantumului acestora. 

d. Pentru asociaţiile judeţene pe ramură de sport din județul Alba: 

1. Se vor finanța programele sportive organizate de către acestea, în raza 

Unității Administrativ - Teritoriale - Județul Alba până la nivelul bugetului asigurat de 

către asociații din celelalte surse cum ar fi: venituri proprii, alocații de la bugetul de stat 

sau bugetele locale sau orice alte surse prevăzute de lege; 

e. Finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale:  

1. În cazul federaţiilor sportive naţionale se vor finanța competițiile 

oficiale internaționale organizate de către Federațiile Sportive naționale în Județul Alba 

cu până la 50% din bugetul acțiunii sportive, în funcție de nivelul și amploarea 

evenimentului.  

2. În cazul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba finanțarea 

acțiunilor sportive cuprinse în calendarul acesteia, desfăşurate în raza unităţii 

administrativ-teritoriale, se va face cu o sumă până la nivelul bugetului alocat de către 

Ministerul Tineretului și Sportului. 

3. În cazul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba se vor finanța 

programele sportive derulate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, precum 

și alte programe sportive destinate stimulării sportului școlar. 

Art. 8. La calcularea finanțării acordate se ia în considerare strict bugetul alocat activității sportive directe, 

respectiv nu se vor lua în calcul sumele aferente celorlalte tipuri de cheltuieli, cum ar fi: cheltuielile cu 

personalul, (cu excepţia contractelor de activitate sportivă) cheltuielile generale de administrație, cheltuielile 

cu dotările/investițiile, etc.  

 

Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune într-un singur exemplar şi va conţine următoarele 

documente: 
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1. Cerere de finanţare (Anexa 1 la Regulament) 

2. Statutul și Actul constitutiv – copie; 

3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs însoțit de hotărârea organului de conducere prin care 

a fost aprobat; 

4. Certificatul de identitate sportivă (CIS) – pentru structurile sportive; 

5. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 

6. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local; 

7. Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț prescurtat și cont prescurtat al 

rezultatului exercițiului financiar) - copie; 

8.     (1) Documente care să ateste performanțele obținute (diplome, clasamente oficiale, adrese oficiale din 

parte DJST, MTS, federații sportive, etc.). 

 (2) Documentația de solicitare a finanţării se depune de către solicitant, distinct, pentru fiecare 

program sportiv, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7 din prezentul regulament, documentaţia având 

caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de 

către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 

 (3) Sumele reprezentate în bugetul din cadrul cererii de finanțare vor fi prezentate exclusiv în lei. 

(4) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de solicitare a finanţării. 

(5) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma ”conform cu originalul” și vor fi semnate 

și ștampilate de către solicitant. 

(6) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea contractului de finanțare.   

Art. 10. (1) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă sau se depune la 

Registratura Consiliului Județean Alba, la adresa indicată mai jos: 

Consiliul Judeţean Alba 

            P-ţa Ion I.C. Brătianu nr. 1 

510118 Alba Iulia 

Registratură, Cam. 6. 

(2) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-

mail) sau  trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite. 

 

Art. 11. (1) Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv în baza hotărârii Consiliului Județean Alba. 

(2) Finanţarea se va acorda în baza contractului de finanțare, în limita unui fond anual din bugetul 

local aprobat de către Consiliul Judeţean Alba, cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale 

referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local anual.  

Art. 12. (1) Solicitanţilor care au depus documentații de finanțare, care au fost dezbătute  și votate în ședința 

consiliului județean, li se va comunica hotărârea adoptată de către consiliului județean, la adresa comunicată 

în cererea de finanţare (Anexa nr. 1  la Regulament). 

(2) Solicitanţii ale căror documentații de finanțare au fost aprobate de către consiliul județean vor fi 

invitaţi la sediul autorităţii finanţatoare în vederea încheierii contractelor de finanţare. 

Art. 13 . Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte următoarele: 

a) să fie efectuate în perioada executării contractului; 

b) să fie necesare pentru realizarea acţiunii; 

c) să fie prevăzute în bugetul proiectului; 

d) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv  utilizarea eficientă a 

banilor şi un raport optim cost/beneficiu; 

e) să fie realizate de beneficiar în perioada de implementare a contractului; 

f) să fie înregistrate în  contabilitatea Beneficiarului; 

g) să fie identificabile şi verificabile; 

h) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative; 

i) cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate şi oportune. 

 

Art. 14. (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora vor respecta prevederile legale în vigoare și vor fi 

aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Alba, pentru fiecare beneficiar în parte, în funcție de specificul 

programelor sportive derulate.  

(2) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate pentru implementarea programului sportiv, vor fi 

prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al 

organizaţiei, însoțite de un raport de activitate, în termenele stabilite în contactul de finanțare. 
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 (3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de 

finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior finalizării programelor sportive finanţate. 

Art. 15. Beneficiarul se obligă să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor sportive  

finanţate prin modalităţile convenite între părţi; 

Art. 16. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte, ori îşi 

îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va fi comunicată în termen de 10 

zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai 

multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanţare este 

interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti,  

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, acesta 

este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității finanțatoare toate 

sumele primite şi utilizate necorespunzător. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, 

calculate de la data virării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, în cuantumul prevăzut de legislaţia 

privind colectarea creanţelor bugetare.  

Art. 17. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de atribuire sau 

derularea contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării sub formă de document scris. 

 (2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia documentelor care 

confirmă primirea. 

Art. 18. Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare, este parte integrantă a prezentului Regulament. 
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ROMÂNIA                                                                                    Anexa nr. 1 

JUDEŢUL ALBA                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și 

CONSILIUL JUDEŢEAN                             procedura de finanțare a programelor sportive 

 

 

CERERE DE FINANŢARE 

 

 

Beneficiar ............................... 

Nr. ............. din ....................... 

 

 

A) Date privind beneficiarul 
1. Denumirea beneficiarului.................................................................................................. 

2. Adresa ............................................................................................................................... 

3. Certificat de identitate sportivă nr...................................................................................... 

4. Cont nr. .................................., deschis la .......................................................................... 

5. Cod fiscal ........................................................................................................................... 

6. Alte date de identificare:.................................................................................................... 

Telefon ................................ Fax ......................................... 

E-mail .................. Web ....................................... 

7. Reprezentantul legal al solicitantului (numele şi prenumele, funcţia, telefon): 

 

 

B) Date privind programul sportiv 

 

1. Denumirea programului........................................................................................................................................................................ 

2. Scopul ................................................................................................................................................................................................... 

3. Obiective specifice ................................................................................................................................................................................ 

4. Activităţi din cadrul programului sportiv................................................................................................................................................ 

5. Participanţi (numărul şi structura)/activitate............................................................................................................................................ 

6. Costurile totale estimate pentru implementarea programului sportiv....................................................................................................... 

7. Valoarea bugetului propriu, aprobat, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea......................................................... 

8. Costuri solicitate spre finanțare (se vor detalia categoriile de cheltuieli necesare pentru implementarea programului sportiv), conform tabelului de 

mai jos: 
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Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* Valoarea totală 

- LEI -  

Obiectiv/obiective 

Activitatea 1 Participanți la activitatea 1 Indemnizații, prime, etc.   

Cheltuieli de participare la competiții  

Cheltuieli cu bunuri și servicii  

Activitatea 2 Participanți la activitatea 1 Cheltuieli aferente contractelor de activitate 

sportivă 
 

Etc…  

  

Activitatea 3 Participanți la activitatea 1   

  

  

   

 

 

   

   

    

    

    

    

    

    

TOTAL BUGET SOLICITAT AUTORITĂȚII FINANȚATOARE  

 

 

*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevăzute în H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă, Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, în statutele și regulamentele Federațiilor și Confederațiilor Naționale și 

Internaționale în legătură cu organizarea activităților și competițiilor sportive, în legislația privind achizițiile publice și în alte acte normative în vigoare. 

 

 

 

C) Resurse umane şi financiare ale beneficiarului, angrenate în realizarea acţiunilor din cadrul programului 
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1. Resurse umane 
1.1.Număr de personal salariat - total......................................................................, 

din care antrenori (pentru cluburile sportive) ................................................................... 

1.2.Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive).......................... 

1.3.Număr de sportivi legitimaţi pe secţii ................................................................. 

1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană......................... 

1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană………………...... 

 

2. Resurse financiare 
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , 

din care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ......................... lei , din care: 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei  

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

 

D) Parametrii de performanță 

 

1. Indicatori de performanță realizați în precedentul sezon competițional 

……………………………………………………………………………….. 

2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA     Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 265 / 24 august 2017 

UAT  JUDEŢUL ALBA                                                          BENEFICIAR 
Nr. ___________/_____                           Nr.  ..../..... 

      

CONTRACT-CADRU 

de finanțare a programelor sportive din bugetul local al Județului Alba  

 

Capitolul I - Părţile 

 

Autoritatea finanţatoare– UAT JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail: cjalba@cjalba.ro, 

CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată prin 

Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi 

 

Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în 

localitatea _______________________, str. ________________,  judeţul Alba, telefon ____________, 

fax_________________, e-mail________________, cont ____________________, deschis la 

__________________, CUI/CIF ___________________, certificat de identitate sportivă (CIS) nr. 

________________________, reprezentată prin __________________________, denumită în continuare 

Beneficiar, 

 

 în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 

1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență 

nr. 77/2004 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 au convenit încheierea prezentului contract. 

  

Capitolul II - Obiectul contractului 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea din bugetul local al Județului Alba a 

sumei de  .............      pentru:  

I. Finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public și a 

cluburilor sportive de drept privat (constituite ca persoane juridice fără scop 

patrimonial) înființate pe raza Județului Alba; 

SAU 

II. Finanțarea programelor sportive organizate în raza Județului Alba de către 

asociațiile județene, afiliate la federațiile sportive corespondente;  

SAU 

III. Finanțarea programelor sportive organizate în raza Județului Alba de către 

federațiile sportive naționale, Direcția județeană pentru sport și tineret Alba 

sau Inspectoratul școlar județean Alba. 

 

Capitolul III - Durata contractului 
Art. 2. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este 

valabil până la _____________, dar nu mai târziu de _____________ . 

 (2) Termenul limită de efectuare a activităților din cadrul programelor sportive 

este_____________ 

 

Capitolul IV - Condiții de acordare a finanțării 
Art. 3.  (1) Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei. 

 (2)Sumele reprezentând finanțarea din bugetul local al județului Alba vor fi utilizate 

pentru categoriile de cheltuielile, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr.___ din data______. 

mailto:cjalba@cjalba.ro
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 Art. 4. (1) Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT Judeţul 

Alba se face pe baza solicitării scrise a beneficiarilor, integral sau în mai multe tranșe. 

 

 Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a) să utilizeze suma prevăzută la art.1, exclusiv pentru finanţarea programelor sportive și pentru 

categoriile de cheltuieli, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr.___ din data______ 

 b) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor sportive  finanţate; 

 c) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și a organelor de control 

abilitate ale statului să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art.3, 

alin.2; 

 d) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 15 de zile calendaristice de 

la data încheierii programelor sau activităților, următoarele documente: 

   ● raport intermediar/final privind realizarea obiectivului/obiectivelor, activităților, după caz, şi a 

indicatorilor prevăzuţi în contract; 

  ● raport financiar intermediar/final însoţit de documentele justificative pentru cheltuielile 

efectuate în cadrul programelor sportive finanțate; 

 e) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în 

termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, 

precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

 f) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi 

regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată, după caz; 

 g) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei şi dopajului în cadrul programelor sportive finanțate; 

 h) să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii 

finanţatorului; 

 i) parametrii sportivi de realizat de către beneficiar sunt cei asumați prin cererea de finanțare, care 

este parte a acestui contract. 

 

Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să vireze suma prevăzută la art. 1 în condițiile prevăzute la art. 4, pe baza solicitării scrise a 

beneficiarului.; 

    b) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de 

respectare a dispoziţiilor legale; 

    c) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanţatoare are 

dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei 

repartizate, după caz; 

 

Capitolul VI -  Răspunderea contractuală 

Art. 7. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

 

Capitolul VII- Rezilierea contractului 

Art. 8.(1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi 

îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va fi 

comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanţare 

este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, beneficiarul urmând să 

fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea finanţării cât şi beneficiul 

nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale. 

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, 

acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității 

finanțatoare toate sumele primite. 
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(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, 

calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, conform legislaţiei privind 

colectarea creanţelor bugetare. 

 Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

 

Capitolul VIII – Litigii 

Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor 

face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea 

nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

 

Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului 
 Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților. în baza 

hotărârii Consiliului Județean Alba. 

 Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 

 a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

 b) prin acordul părţilor; 

 c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 

 d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare. 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi controlul 

financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme 

cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta. 

Art. 16. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru 

acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional. 

Art. 17. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi păstrate de 

beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract. 

Art. 18. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția 

finanțatoare şi un exemplar pentru beneficiar. 

 

             AUTORITATE FINANŢATOARE,     BENEFICIAR, 

                        UAT Județul Alba 

  

                                    Președinte, 

                       Ion Dumitrel 

   

                               Director executiv,                                               Contabil-şef/responsabil 

                             Marian Florin Aitai 

 

                               Director executiv, 

                                   Ioan Bodea 

 

                               Director executiv 

                                 Liliana Negruț 

 

                              Avizat C.F.P.P.                         
  

 

                                     Avizat,  

                            Consilier juridic     

 

 

                      Întocmit, 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării dreptului de administrare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str Unirii nr. 1-3, 

proprietate publică a judeţului Alba, în vederea amplasării unui post de transformare pentru 

alimentarea cu energie electrică a obiectivului MUSEIKON   

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de administrare a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, în vederea amplasării unui post de transformare pentru 

alimentarea cu energie electrică a obiectivului MUSEIKON; 

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

administrare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unei părţi din bunul imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, în vederea 

amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului MUSEIKON; 

- raportul de specialitate nr.15141/17.08.2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- avizul tehnic de racordare pentru consumator necasnic Nr. 70401647082/17.03.2017; 

Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 205/2014 privind aprobarea implementării proiectului 

„MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 

Iulia” selectat spre finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-

2014/Granturi SEE din cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi 

natural PA16/RO12, cu modificările ulterioare; 

 - Contractului de transmitere a dreptului de administrare încheiat între Consiliul judeţean Alba 

si Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra unor imobile aparţinând domeniului public al judeţului 

Alba  nr. 1324-1479/24 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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;  

-  art. 867 şi art. 869 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

- art. 12 alin. 2, 3 şi 4 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

asupra unei suprafețe de teren de 15 mp,  în vederea amplasării unui post de transformare pentru 

alimentarea cu energie electrica a obiectivului MUSEIKON, şi a unei suprafeţe de 65 mp pentru  reţeaua 

electrică subterană de medie tensiune, din imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str Unirii 

nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, suprafeţe identificate, potrivit anexei nr. 1 , parte integranta a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se va modifica în mod corespunzător. 
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Art. 3. Se aprobă constituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. prin SDEE Alba , asupra suprafeţei de 15 mp aferent postului de 

transformare şi de 65 mp pentru  reţeaua electrică subterană de medie tensiune din imobilul teren înscris 

în CF 95812 Alba Iulia şi nr. cad. 95812, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3. 

judeţul Alba. 

Art. 4. Se mandatează președintele Consiliului Județean Alba pentru semnarea  Convenției de 

constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice, conform anexei nr.2, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Predarea-preluarea suprafețelor descrise la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate. 

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

de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A - Sucursala Alba Direcției juridică și 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                  

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ                                                                    
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Alba Iulia, 24 august 2017 

  



 

 

Anexa nr. 1 la  

Hotărârea nr. 266/24.08.2017 

 



 

 

Anexa nr. 2 la  

Hotărârea nr. 266/24.08.2017 

 

 

Convenție de constituire a dreptului de uz, servitute 

și acces la utilitățile publice 

 

 

Capitolul I - Părţile contractante 

 

Art. 1.  

 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/813380, cod fiscal 4562583, reprezentat de domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte şi domnul Florin Marian AITAI– director executiv, în calitate de titular al 

dreptului de proprietate asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr.1-3, 

înscris în CF 95812 Alba Iulia, sub nr. crt. 1, nr. cadastral 95812, teren intravilan, în suprafaţă de 16.037 

mp,  denumit în continuare proprietar.  

și  

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, cu sediul în localitatea 

Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, județul Brașov, telefon 0268/830599, CIF RO14493260, reprezentată 

de domnul Nicu Constandache, Director General, prin SDEE Alba, având sediul în Alba Iulia, P-ța 

Consiliul Europei, nr. 1, județul Alba, J01/121/18.03.2002, CUI 14519580, reprezentată de domnul 

Bogdan Medrea, Director, în calitate de beneficiar  

  

Întrucât 

 

Pe terenul înscris în CF 95812 Alba Iulia, sub nr. crt. 1, nr. cadastral 95812, teren intravilan, în 

suprafaţă de 16.037 mp, jud. Alba, urmează a se amplasa următoarele retele electrice, unde Societatea de 

Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA va avea drept uz, servitute şi acces la utilităţile 

publice şi anume:  

- linie electrică subterană de medie tensiune, in lungime de 65 m ,situate în incinta imobilului,  

suprafaţă afectată de 65 mp, 

- post de transformare în anvelopă de beton cu suprafaţa ocupată de 15 mp, amplasate conform 

schitei anexate, ( denumite în continuare  „retele electrice”), 

Părţile doresc să reglementeze situaţia juridică a terenului unde se află amplasate  reţelele electrice 

menţionate mai sus. 

În consecinţă, părţile au convenit încheierea prezentei convenții de constituire a dreptului de uz, 

servitute și acces la utilitățile publice, cu respectarea următoarelor clauze:  

 

Capitolul II – Obiectul convenției 

 

Art. 2. (1) Proprietarul terenului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr.1-3, 

înscris în CF 95812 Alba Iulia, sub nr. crt. 1, nr. cadastral 95812, teren intravilan, în suprafaţă de 16037 

mp, constituie în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA, pentru 

suprafața ocupată de 15 mp de postul de transformare în anvelopă beton și pentru suprafaţa de 65 mp, 

ocupată rețeaua electrică subterană de medie tensiune, dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile 

publice beneficiarului Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud  SA: 

(i) Dreptul de uz și servitute pentru terenul, ocupat de postul de transformare şi reteaua electrică 

de alimentare cu energie electrică, drepturi ce vor fi exercitate de beneficiar conform Legii nr. 123/2012 a 

energiei electrice și gazelor naturale.  



 

 
 

43 

(ii) Dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale, a 

retehnologizării, racordării de noi utilizatori, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție ori în caz de 

avarie la rețelele electrice.  

 

Capitolul III – Durata convenției 

 

Art. 3. Exercitarea drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra terenurilor afectate se 

realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței instalațiilor.  

Accesul va fi permis numai pe suprafața de teren, care este strict necesară pentru efectuarea lucrărilor de 

retehnologizare, racordare de noi utilizatori, reparație, revizie, lucrări de intervenție ori în caz de avarie la 

rețelele electrice amplasate pe teren.  

Convenția intră în vigoare la data semnării ei și este valabilă pe toată durata existenței instalațiilor.  

 

Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

Art. 4. Drepturile și obligațiile proprietarului:  

(1) Proprietarul va permite accesul neîngrădit personalului și al utilajelor Beneficiarului, precum și al 

firmelor autorizate care prestează servicii pentru Beneficiar de oricâte ori este necesar, în scopul 

executării lucrărilor de modificare, racordare de noi utilizatori, reparații, întreținere, precum și exploatării 

rețelelor electrice.  

(2) Proprietarul se obligă, prin încheierea prezentei convenții, că nu va emite pretenții financiare legate de 

existența rețelelor electrice amplasate pe proprietatea sa, care aparțin beneficiarului. 

 

Art. 5. Drepturile și obligațiile beneficiarului:  

(1) Beneficiarul are un drept de uz și servitute, gratuit, asupra terenurilor pe care sunt amplasate reţelele 

electrice și drept de acces în scopul executării de lucrări de retehnologizare, reparare, revizie, avarii la 

Instalațiile electrice, drepturi exercitate în baza Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.  

(2) Beneficiarul se obligă să exercite drepturile care fac obiectul prezentei convenții cu bună credință, ori 

de câte ori este nevoie. În cazul unei intervenții pe această proprietate, beneficiarul se obligă să refacă 

amplasamentul la starea inițială în cel mai scurt timp posibil.  

 

Capitolul V – Răspunderea părţilor 

 

Art. 6. Orice dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legatură cu interpretarea, executarea 

sau încetarea prezentei convenții va fi soluționată în mod amiabil de către părți. În cazul în care părțile nu 

ajung la o înțelegere amiabilă, respectiva dispută, controversă sau pretenție va fi soluționată în mod 

definitiv de către instanțele competente.  

 

Capitolul VI - Forţa majoră 

 

Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege.  

 

Capitolul VII – Litigii 

 

Art. 8. Litigiile care decurg din prezenta convenție se vor soluţiona pe cale amiabilă, inclusiv prin 

mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de instanţa competentă.  

Art. 9. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare/proprietate revine titularului dreptului.  

 

Capitolul VIII– Dispoziţii finale 

 

Art. 10. Prezenta conventie intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.  
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Art. 11. Modificarea sau completarea prezentei conventii se poate efectua cu acordul părţilor, prin act 

aditional,în conditiile legii.  

Art. 12. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din prezentul contract.  

Art. 13. Prezenta conventie s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

Art. 14. Prezenta conventie a fost încheiata azi __________ .  

 

 

Proprietar,          Beneficiar,  

Judeţul Alba        SDEE TRANSILVANIA SUD SA 

Consiliul Judeţean Alba       prin SDEE ALBA  

Preşedinte,       Director: Bogdan MEDREA 

Ion DUMITREL 

               Serviciul Urmarire Lucrari Investitii: Ioan PERJU  

    

                 Consilier Juridic: Nicoleta PUŞCAŞ 

 

Director executiv,              Birou Patrimoniu: Simona CETERAŞ 

Direcţia Juridică şi Relaţii Publice 

Liliana Negruţ 

 

 

 

Şef serviciu, 

Serviciul pentru Implementarea Programului Alba-România 100 

Cornelia Făgădar 

 

 

 

Avizat, 

Consilier juridic 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, în calitate de 

reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,APA ALBA" 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, 

în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,APA ALBA"; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei 

Prejban Nicoleta Noemi, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBA"; 

- raportul de specialitate comun al Serviciului pentru implementarea Programului Alba - 

România 100 şi al Direcției Dezvoltare şi Bugete nr. 15.103/17.08.2017; 

- Adresa nr. 282 din 07 august 2017 a Asociației Apa Alba, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 14.519  din 07 august 2017. 

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

strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.(1) lit.d) şi ale art. 91(5) alin. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale     nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 16, alin (3), lit. d) şi art. 21, alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

"Apa Alba"; 

- art. 35, alin (8) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând în considerare:  

- Strategia de tarifare pentru serviciile de apă şi apă uzată furnizate de Operatorul Regional SC 

APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017 - 2022, aprobată în unanimitate de membrii Asociației prin 

hotărâri ale consiliilor locale, respectiv a consiliului județean şi de asemenea, aprobată prin Hotărârea 

Adunării generale a Asociației Apa Alba nr. 13/31.08.2016; 

- avizul ANRSC nr. 507614 din 31.07.2017 privind modificarea prețurilor la apa potabilă şi a 

tarifelor la canalizare - epurare pe întreaga arie de operare, pentru SC APA CTTA SA Alba, județul Alba;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”; 

  În temeiul art. 97 şi art.115, alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale     nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. unic.  Se acordă mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, reprezentant al judeţului 

Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Alba" pentru exprimarea 

votului, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Alba, referitor la modificarea preţului unic de livrare 

a apei potabile şi a tarifului unic pentru colectarea apei uzate, după cum urmează: 

 Preț/tarif actual   

- lei/mc- 

Preț/tarif 

propus   

- lei/mc- 

I. Apă potabilă - preț de livrare (preț unic pentru toate localitățile 

în care SC APA CTTA SA Alba, ca operator regional, distribuie 

apă potabilă, prin sucursalele sale) 

3,01 3,14 

II.  Canalizare - tarif (tarif unic pentru toate localitățile în care SC 

APA CTTA SA Alba, ca operator regional, colectează apele uzate 

menajere şi cele pluviale, prin sucursalele sale) 

2,86 3,18 

* Tarif fără TVA 
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Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, doamnei Prejban Nicoleta Noemi, Direcției Juridice si 

Relaţii Publice, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare "Apa Alba". 

 

 

 

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI              Liliana NEGRUȚ 
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Alba Iulia, 24 august 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 Ocna Mureş - Blaj, operatorului de 

transport rutier SC Gicu Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august 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 Ocna Mureş - 

Blaj, 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 Ocna Mureş - Blaj, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 14969 din 16 august 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL privind eliberarea unei licențe de 

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

pe traseul Ocna Mureş - Blaj, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 14927/11 august 

2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1660/11 august 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

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

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

curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Blaj;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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

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

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

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 25 august 2017-3 august 2019, pe 

traseul Ocna Mureş - Blaj, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO14233677, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Cornel Medrea, nr. 16 A, Judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 Gicu Trans 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                        Liliana NEGRUȚ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 268 

Alba Iulia, 24 august 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 august  2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 15275/ 21 august 2017 al Compartimentului Autoritatea Teritorială 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 7927/21 august 2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15277/21 august 2017; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149/24 mai 2017 privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

 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 administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 17 alin. 2 şi 3 şi art. 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 7 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

desemnarea domnului comisar șef de poliție Mihai RUS desemnat să îndeplinească atribuțiile funcției de 

șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în locul domnului comisar șef de poliție Laurențiu 

CRIȘAN. 

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

următoarea: 

Președinte:  Marius Nicolae HAȚEGAN - consilier judeţean 

Membri:  Mihai RUS   - comisar șef de poliție, desemnat să îndeplinească 

 atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba 

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

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean  

 Ioan FLOREA  - consilier judeţean 

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 

 Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 
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 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

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

     „Avram Iancu” Alba 

 Cornel OPRIȘA  - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  

     Urgență „Unirea” al Județului Alba 

 Ioan VODĂ   - șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 

 Art. 3. Prevederile art. 2, 3, 4, 6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 

2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

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

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

domnului Mihai Rus,  Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse 

umane și Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, 

monitorizare situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                         p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 269 

Alba Iulia,  24 august 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 
 
 
 

DISPOZIŢIE 

 privind delegarea exercitării atribuţiilor Secretarului Județului  

doamnei Liliana Negruț – director executiv la Direcția juridică și relații publice 

 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 14193/1 august 2017 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba privind delegarea exercitării atribuţiilor Secretarului Județului, 

doamnei Liliana Negruț – director executiv; 

Luând în considerare cererea de concediu a domnului Vasile Bumbu – secretar al județului, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba la nr. 13990/28 iulie 2017, aprobată de Președintele 

Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

-  art. 104 alin 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emite prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic  
Deleg doamnei Liliana Negruț – director executiv la Direcția juridică și relații publice, 

exercitarea atribuțiilor funcției publice de conducere – Secretar al Județului – în perioada 2 – 24 august 

2017. 

 

    Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, domnului Vasile Bumbu, doamnei Liliana Negruț, Direcţiilor de specialitate și 

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

 

 

 

       P. PREȘEDINTE                                Avizat pentru legalitate, 

    VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Dumitru FULEA                        Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 527 

Alba Iulia, 1 august 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 14 august 2017 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizănd referatul Biroului resurse umane nr. 13936/28.07.2017 cu privire stabilirea 

programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

pentru recuperarea zilei de 14 august 2017. 

 Ţinând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

17/13.01.2017 privind modificarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1 si art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 2  din Hotărârea  nr. 512/2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi 

liberă. 

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

modificările si completările ulterioare, emite prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1.  Stabilesc pentru recuperarea zilei de 14 august 2017, stabilită ca zi liberă prin Hotărârea 

nr. 512/2017, desfăşurarea activității de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, în regim de program normal, respectiv în intervalul orar 8
00

-16
30

, în ziua de 19 

august 2017. 

Art. 2. Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Judeţean Alba , se publică în Monitorul 

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

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

și se aduce la cunoștința personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

prin intermediul Biroului Resurse Umane. 

 

 

  p. PREŞEDINTE 

VICEPREȘEDINTE 

  Fulea DUMITRU     

                            Avizat pentru legalitate,  

                                                                                                 p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Director executiv 

                                                                        Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 528 

Alba Iulia, 2 august  2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind încetarea contractului de management, al domnului Vasile VULTUR, manager al Spitalului 

de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba;  

 Analizând: 

 - referatul nr. 14343 din 2 august 2017 al Biroului resurse umane cu privire la încetarea 

contractului de management, ca urmare expirării perioadei pentru care a fost încheiat, al domnului Vasile 

VULTUR, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Luând în considerare: 

 - art. 22 lit. a din Contractul de management nr. 1609 din 31.01.2014, cu modificările ulterioare, 

încheiat între Consiliul Județean Alba și domnul Vasile Vultur. 

 - Hotărârea Consiliului de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nr. 2 din 

21.07.2017. 

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. 184 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 

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, emite prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Constat încetarea contractului de management nr. 1609/31.01.2014, al domnului 

Vasile VULTUR – manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, începând cu data de 4 august 2017, 

ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 266-

275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, domnului Vasile VULTUR, 

Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

  p. PREŞEDINTE 

VICEPREȘEDINTE 

  Fulea DUMITRU     

                            Avizat pentru legalitate,  

                                                                                                p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Director executiv 

                                                                          Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 529 

Alba Iulia, 3 august  2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea doamnei Virginia GOMBOȘ, în funcţia de manager interimar 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând: 

- referatul nr. 14346 din 2 august 2017 al Biroului resurse umane cu privire la numirea doamnei 

Virginia GOMBOȘ, în funcţia de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

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. 176 alin 4, 5 și 9 art. 177 alin 5 și 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, 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, emite prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Numesc, începând cu data de 04 august 2017, în funcţia de manager interimar al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe doamna Virginia GOMBOȘ – medic primar, până la ocuparea 

postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni. 

Art. 2. Stabilesc drepturile salariale ale doamnei Virginia GOMBOȘ după cum urmează: salariul 

de bază în cuantum de 6.500 lei şi spor pentru condiţii deosebit de periculoase, în cuantum de 5.525 lei. 

Art. 3. Pe perioada exercitării funcției de manager interimar doamna Virginia GOMBOȘ 

îndeplinește atribuțiile stabilite prin Ordinul Ministrului sănătății nr. 1374/2016 pentru stabilirea 

atribuţiilor managerului interimar al spitalului public. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 266-

275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, doamnei Virginia GOMBOȘ, 

Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

 

  p. PREŞEDINTE 

VICEPREȘEDINTE 

  Fulea DUMITRU     

                            Avizat pentru legalitate,  

                                                                                               p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Director executiv 

                                                                        Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

Nr.530 

Alba Iulia, 3 august  2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea domnului Cristian RUGEANU, în funcţia de director medical interimar 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 14.419 din 3 august 2017 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

domnului Cristian RUGEANU, în funcţia de director medical interimar, al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

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. 177 alin 5 și 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 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, emite prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Numesc, începând cu data de 04 august 2017, în funcţia de director medical interimar al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe domnul Cristian RUGEANU – medic primar, până la ocuparea 

postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni. 

Art. 2. Stabilesc drepturile salariale ale domnului Cristian RUGEANU după cum urmează: 

salariul de bază în cuantum de 6.350 lei și spor pentru condiţii deosebit de periculoase, în cuantum de 

5.398 lei. 

Art. 3. Pe perioada exercitării funcției de director medical interimar domnul Cristian RUGEANU 

îndeplinește atribuțiile stabilite prin Ordinul Ministrului sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea 

atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 266-

275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, domnului Cristian 

RUGEANU, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

 

  p. PREŞEDINTE 

VICEPREȘEDINTE 

  Fulea DUMITRU     

                            Avizat pentru legalitate,  

                                                                                            p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Director executiv 

                                                                        Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

Nr. 531 

Alba Iulia, 3 august  2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16 

august 2017 în vederea ocupării  postului vacant de medic, în specialitatea urologie la 

Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 14377 din 3 august 2017 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16 august 2017 în vederea ocupării 

postului vacant de medic, în specialitatea urologie la Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 - adresa nr.11847 din 31 iulie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu 

nr. 14023 din 31 iulie 2017, la registratura Consiliului Judeţean Alba, cu privire la constituirea Comisiei 

de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic, în specialitatea urologie la Compartimentul 

Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, concurs organizat în data de 16 august 

2017;  

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. a, alin. 3, alin. 4, alin. 5 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, 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, emite prezenta  

DISPOZIŢIE 

Art. 1. Aprob Comisia de concurs constituită în vederea ocupării postului vacant de medic în 

specialitatea urologie la Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

concurs organizat în data de 16 august 2017, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Prof.univ.dr. Gheorghe BUMBU – Universitatea din Oradea, Facultatea de 

Medicină şi Farmacie; 

Membrii:    -   Prof.univ.dr. Teodor Traian MAGHIAR - Universitatea din Oradea, Facultatea 

de Medicină şi Farmacie; 

            -  Dr. Dan Marius CIBU – medic primar urologie, Colegiul Medicilor Alba; 

Art.2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

- Camelia Mirela ŢIMONEA – consilier, reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

- Dr. Ofelia ONIGA – medic primar epidemiologie, reprezentantul Direcţiei de Sănătate 

Publică Alba; 

Art. 3 Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe: 

- Dr. Cristian ARGHIUŞ – medic specialist, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalul 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.  

PREŞEDINTE, 

           Ion DUMITREL 

                                                                                                          Avizat pentru legalitate 

                                                                                                   p. SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                               Liliana NEGRUŢ 

Nr. 532 

Alba Iulia, 8 august 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 532/8 august 2017  

cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16 

august 2017 în vederea ocupării  postului vacant de medic, în specialitatea urologie la 

Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 15.006 din 16 august 2017 al Biroului resurse umane cu privire la înlocuirea 

persoanei desemnată în calitate de observator din partea Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de 

concurs pentru concursul organizat în data de 16 august 2017 în vederea ocupării postului vacant de 

medic,  în specialitatea urologie la Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă. 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. nr. 

532/8 august 2017 cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în 

data de 16 august 2017 în vederea ocupării postului vacant de medic,  în specialitatea urologie la 

Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă; 

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. a, alin. 3, alin. 4, alin. 5 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, emite prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob înlocuirea doamnei Camelia Mirela ŢIMONEA – consilier, reprezentantul 

Consiliului Judeţean Alba, desemnată în calitate de observator în cadrul Comisiei de concurs pentru 

concursul organizat în data de 16 august 2017 în vederea ocupării postului vacant de medic, în 

specialitatea urologie la Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă, cu domnul 

Vasiu Gabriel Ioan - consilier juridic. 

Art. 2 Prevederile art. 2 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 532/8 august 

2017 cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16 

august 2017 în vederea ocupării  postului vacant de medic, în specialitatea urologie la Compartimentul 

Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia , se modifică în mod corespunzător. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Comisiei de concurs, 

persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

  

PREŞEDINTE, 

            Ion DUMITREL 

                                                                                                       Avizat pentru legalitate 

                                                                                                 p. SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Director executiv, 

  Liliana NEGRUŢ 

Nr. 541 

Alba Iulia, 16 august 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

în ședință ordinară, în ziua de 24 august 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 24 august 2017, ora 10
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 preluării și cuprinderii unui bun imobil situat 

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

de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în vederea 

funcționării Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș. 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului 

teren intravilan  identificat prin CF nr. 105514 Alba Iulia și CF nr. 92811 Alba Iulia - monument istoric 

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

 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de administrare 

nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția 

Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate. 

    Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

   

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

     Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba. 

     Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

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

 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL. 

 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL 

 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele 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  

 Zlatna - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL. 

 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba 

 

10. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de  finanțare a programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării. 

                    Iniţiatori : domnii  IOAN FULEA , RADU CĂLIN,   IOAN- DAN CHERECHES şi  

DORIN -  GHEORGHE SANDEA , consilieri judeţeni  

   

            11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de administrare a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, asupra unei părţi din bunul imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, în vederea amplasării unui post de transformare pentru 

alimentarea cu energie electrică a obiectivul MUSEIKON.   

 

     Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi, 

în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,APA ALBA". 

 

     Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

            13. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba 

din data de 27 iulie 2017 

 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

 

14. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Alba din data de 31 iulie 2017 

 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

 

15. 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          p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Director executiv,  

                                                                                                                    Liliana Negruţ  

 

 

 

Nr. 543 

Alba Iulia, 17 august 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATA a contractului având ca obiect Servicii de proiectare si asistenta tehnica – 

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, Proiect tehnic de executie pentru obiectivul 

„Consolidare pod pe DJ 705B peste raul Mure;, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud. Alba” 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr.15148/17 august 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

prin procedura simplificată  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de proiectare si 

asistenta tehnica – Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, Proiect tehnic de executie pentru 

obiectivul „Consolidare pod pe DJ 705B peste raul Mure;, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud. Alba” 

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; 

-  Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

DISPOZIŢIE 

Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura 

simplificată  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de proiectare si asistenta 

tehnica – Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, Proiect tehnic de executie pentru 

obiectivul „Consolidare pod pe DJ 705B peste raul Mure;, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud. Alba”, în 

următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

 Ioan Sorin Maier – consilier superior Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul administrarea 

domeniului public si privat; 

Membri titulari: 

 Angela Monica Marcu – consilier superior Direcţia gestionarea patrimoniului  - Serviciul 

administrarea domeniului public si privat; 

 Elena Cornelia Stanciu – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget venituri; 

 Anamaria Podar  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor  

 Romana Maria Rusu – șef serviciu,  Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic-

contencios; 

  Membri de rezervă:  

 Diana Cecilia Giurea – consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul 

juridic-contencios; 

 Petruta Rodica Todea – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget-venituri; 

 Dana Georgiana Lupea – inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor 

       Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului pentru implementarea programului Alba - Romania 100, 

Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.    

            PREŞEDINTE    Avizat pentru legalitate, 

    ION DUMITREL      p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

Nr.546                                                                                                    Director executiv,   

Alba Iulia, 17 august 2017                  Liliana Negruţ  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 532/8 august 2017  

cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16 

august 2017 în vederea ocupării  postului vacant de medic, în specialitatea urologie la 

Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 15274 din 21 august 2017 al Biroului resurse umane cu privire la înlocuirea unui 

membru în comisia de concurs şi a datei organizării concursului, în cadrul Comisiei de concurs la 

concursul organizat în data de 16 august 2017 în vederea ocupării postului vacant de medic,  în 

specialitatea urologie la Compartimentul Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă. 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 532/8 

august 2017 modificată prin  Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 541/ 2017 privind 

modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 532/8 august 2017 cu privire la 

aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16 august 2017 în 

vederea ocupării  postului vacant de medic, în specialitatea urologie la Compartimentul Urologie din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 Văzând adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 12.640 din 18 august 2017, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 15.201 / 18 august 2017 prin care se propune modificarea 

componenţei Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16 august 2017 în vederea 

ocupării  postului vacant de medic, în specialitatea urologie la Compartimentul Urologie din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi de asemenea amânarea datei de concurs pentru 22 august 

2017; 

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. a) 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, emite prezenta  

DISPOZIŢIE 

Art. 1. Aprob înlocuirea domnului dr. Cibu Dan Marius– medic primar urolog, Colegiul 

Medicilor Alba, desemnat în calitate de membru în cadrul Comisiei de concurs la concursul pentru 

ocuparea postului vacant de medic  în specialitatea urologie la Compartimentul Urologie din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  cu domnul Dr. Prodan Gheorghe Lucian -  medic primar 

urolog, Colegiul Medicilor Alba. 

Art. 2. Aprob schimbarea datei de concurs din data de 16 august 2017 în  data de 22 august 2017.  

Art. 3 Prevederile art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 532/8 august 

2017 cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16 

august 2017 în vederea ocupării  postului vacant de medic, în specialitatea urologie la Compartimentul 

Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică în mod corespunzător. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Comisiei de concurs, 

persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 PREŞEDINTE,                                                                Avizat pentru legalitate 

            Ion DUMITREL                                                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

Nr. 549                                                                                               Director executiv, 

Alba Iulia, 21 august 2017                                                                 Liliana NEGRUŢ  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba domnului 

vicepreşedinte Alin Florin Cucui, în perioada  24-25 august 2017 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr.547 din 18 august privind 

aprobarea deplasării și participării reprezentanților Județului Alba la o vizită de lucru în județul Bacs-

Kiskun, Ungaria. 

  Având în vedere prevederile art.104 alin.1 lit.f, precum și ale art.107 alin.2 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 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 

 

 

 

 Articol unic 

  În perioada 24-25 august exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba se 

deleagă domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui. 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică:  Prefectului-

Judeţul Alba, domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui, Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, Biroului resurse umane, Biroului audit. 

 

  

 

 

 

 

  PREŞEDINTE                                                                                          Avizat pentru legalitate        

ION DUMITREL                                                                             p. SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                                        LILIANA NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.550 

Alba Iulia, 23 august 2017   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitatie deschisa a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de cadastru si publicitate imobiliara in 

vederea elaborarii documentatiilor cadastrale privind publicitatea imobiliara aferenta drumurilor 

judetene, cladirilor, terenurilor, imobile aflate in domeniul public si privat al judetului” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 15406/23.08.2017 al  Serviciului achizitii publice si monitorizarea 

implementarii contractelor cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

licitatie deschisa  a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de cadastru si publicitate 

imobiliara in vederea elaborarii documentatiilor cadastrale privind publicitatea imobiliara aferenta 

drumurilor judetene, cladirilor, terenurilor, imobile aflate in domeniul public si privat al judetului”; 

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; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitatie deschisa a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de cadastru si publicitate imobiliara in 

vederea elaborarii documentatiilor cadastrale privind publicitatea imobiliara aferenta drumurilor 

judetene, cladirilor, terenurilor, imobile aflate in domeniul public si privat al judetului” , în următoarea 

componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

-  Adrian Florin GHILEA - consilier, Serviciul administrarea domeniului public şi privat 

Membri titulari: 

- Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Serviciul buget venituri 

- Violeta Daniela NICA - consilier, Serviciul achizitii  publice și monitorizarea implementarii 

contractelor 

- Radu Octavian NEAG – consilier, Serviciul administrarea domeniului public şi privat  

- Angela RUSU - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

Membri de rezervă :  

- Anamaria PODAR -  consilier, Serviciul achizitii  publice și monitorizarea implementarii 

contractelor 

- Eugen DOBRA - consilier, Compartiment contabilitate-financiar 

- Ana Maria  TOMA - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

- Andreea Maria BABIN - consilier, Serviciul administrarea domeniului public şi privat 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică:  Prefectului Judeţului Alba, membrilor comisiei,  Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

juridice şi relaţii publice, Direcţia gestionarea patrimoniului,  Serviciul administrarea domeniului public şi 

privat, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

        PREŞEDINTE,        

             Ion Dumitrel      Avizat pentru legalitate, 

          P.  SECRETARUL JUDEŢULUI 

        Negruţ Liliana 

Nr.551 

Alba Iulia, 23 august 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de preluare - predare a imobilului  situat  

administrativ în Oraşul Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul, nr. 55, județul Alba 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 15.473/24 august 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de preluare - predare a imobilului  situat administrativ în Oraşul 

Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul, nr. 55, județul Alba;  

Văzând Dispoziţia nr. 550 / 2017 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui, în perioada  24-25 august 2017; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 103 alin. 2  şi art. 104 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 256/24 august 2017 privind aprobarea preluării și 

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

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

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

persoane cu handicap psihic și mental Ocna Mureș; 

- 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 - predare a imobilului  situat administrativ în 

Oraşul Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul, nr. 55, 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 

Maria DAMIAN    - 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 

Gabriel VASIU       - 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. 
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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, 

      p. PREŞEDINTE                                 p.  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    Alin Florin CUCUI                                  LILIANA NEGRUȚ   
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Alba Iulia, 24 august  2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea componenței Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul 

„Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, 

staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, Judeţul Alba” în cadrul Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” - COMPONENTA FIDIC GALBEN și 

COMPONENTA FIDIC ROȘU 

stabilită inițial prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba  

nr. 506/11 octombrie 2016 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba ; 

 Analizând referatul nr. 15568/25 august 2017 cu privire la modificarea componenței Comisiei de 

recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul „Construirea Centrului de management integrat al 

deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, 

Judeţul Alba” în cadrul Proiectul   ui „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” - 

COMPONENTA FIDIC GALBEN și COMPONENTA FIDIC ROȘU; 

 Luând în considerare: 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 506/11 octombrie 2016 privind 

numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul „Construirea Centrului de 

management integrat al deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-

biologică) Galda de Jos, Judeţul Alba” în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba” - COMPONENTA FIDIC GALBEN și COMPONENTA FIDIC ROȘU; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 6/26 ianuarie 2017 privind constatarea încetării de 

drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Roman Florin Claudiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 32/26 ianuarie 2017 privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 36483/23 august 2017 a Inspectoratului de Stat în Construcții Alba; 

 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. 7 și urm. din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. III din H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994  privind 

aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

- Punctului 10  „Recepția lucrărilor de către beneficiar” din Condiții Speciale la Contractul de 

lucrări nr. 1166 / 32 / 21 ianuarie 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 

 

 Articol unic 

Aprob modificarea componenței Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul 

„Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, 

staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, Judeţul Alba” în cadrul Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” - COMPONENTA FIDIC GALBEN și 

COMPONENTA FIDIC ROȘU,  stabilită inițial prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 506/11 octombrie 2016, urmând să aibă următoarea componență:  

Președinte:   Dumitru FULEA    - vicepreședinte, Consiliul Județean Alba; 

Membri:          Nicoleta Elena IRIMIE   - Manager adjunct proiect – UIP  SMID  
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      Alba – şef birou – Biroul Programe şi  

      proiecte mediu  din cadrul aparatului de  

      specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Romulus  RAICA    -  Primarul Comunei Galda de Jos; 

Lăcrămioara ȚÂMPU  - inspector în construcții - Inspectoratul de  

     Stat în Construcţii Alba; 

Ioan Sorin MAIER   - Consilier superior în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba 

Sorin Vladimir LEAHU  - Consilier superior în cadrul aparatului de  

specialitate al Consiliului Județean Alba 

Corina STOICĂNESCU  - Consilier superior în cadrul aparatului de  

     specialitate al Consiliului Județean Alba 

Alexandru BAȘA   - Consilier superior în cadrul aparatului de  

     specialitate al Consiliului Județean Alba 

Paul Marius HAȚEGAN  - Sef serviciu, Serviciul administrativ din  

     cadrul aparatului de specialitate al  

     Consiliului Județean Alba 

Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - Consilier superior în cadrul aparatului de  

     specialitate al Consiliului Județean Alba 

Paul Silviu TODORAN   - Responsabil tehnic , UIP- SMID, Consiliul  

     Județean Alba; 

Cristel Sandu DĂUCEANU  – Responsabil tehnic – UIP SMID Alba, 

Consiliul Județean Alba; 

Aurelian Cosmin OLTEAN  – Responsabil tehnic – UIP SMID Alba,  

     Consiliul Județean Alba; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

Florin Mircea HENEGAR  - Proiect Consulting SRL - Supervizarea 

lucrărilor - Lider de echipă 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Primăriei comunei Galda de Jos,  

Inspectoratului de Stat în Construcții Alba, S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L., UIP SMID Alba, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

  

            P. PREȘEDINTE                             Avizat pentru legalitate,  

                       VICEPREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      ALIN FLORIN CUCUI               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 553 

Alba Iulia, 25 august  2017 
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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

 
                                                                                                                   Nesecret 

ORDINUL NR. 348 

          Prefectul Judeţului Alba; 

          Având în vedere: 

          Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 225/2017 pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul 

pepeni comercializat de producătorii agricoli; 

          Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 

agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

           Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în 

unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

           Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

           Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti; 

           Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 

           Hotărârea Guvernului nr 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 

sanitare veterinare cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând referatul nr. 11314/G/SC/20.07.2017 întocmit de Serviciul Dezvoltare Economică, 

Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Alba; 

          În temeiul art. 26, alin. (1) şi art. 27 alin.(1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul: 

 

ORDIN 

 

   Art.1 Se constituie Comisia mixtă de verificare a modului de respectare a legislaţiei privind modul de 

comercializare a legumelor şi fructelor în județul Alba, în următoarea componenţă: 

- Daniel Ciulea - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

- Florin Gavrilă - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

- Zgâia Gheorghe - Direcția pentru Agricultură Județeană Alba; 

- Pătrașcu Maria - Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba; 

- Alexandru Bobariu - Direcției de Sănătate Publică Alba. 

- Ofileanu Dimi – Inspectoratul Județean de Poliție Alba 

        Art. 2 Comisia îşi desfăşoară activitatea în perioada 01.08.2017-15.08.2017 și are ca atribuție 

principală verificarea modului de respectare a legislaţiei privind modul de comercializare a legumelor şi 

fructelor pe teritoriul județului Alba. 

        Art. 3 Prezentul ordin va fi comunicat prin  grija Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă, Ministerului Afacerilor Interne 

şi instituţiilor nominalizate la art.1. 

                                                                         

                                                                                                           Alba Iulia, 01 august 2017 

 

 

Pentru PREFECT, 

Popescu Monica  
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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

 
                  Nesecret 

 

ORDINUL NR. 365 

  Prefectul judeţului Alba; 

  Văzând referatul de specialitate nr.117/25.08.2017  privind emiterea Ordinului Prefectului referitor 

la constituirea Comisiei pentru verificarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba; 

 Ținând cont de prevederile art.1 și urm. ale Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în 

unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.1 și urm. ale Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

 În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi  instituţia prefectului 

***Republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

ORDIN 

 Art.1 Se constituie Comisia de verificare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul 

Alba, formată din reprezentanţii următoarelor instituţii:  

                   - Peli Monica, consilier, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba; 

- Popa Nicolae, consilier principal, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba;                                

- Dumitreanu Florin, asistent inspector, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

- Duca Mircea, inginer, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

- Jude Eugen, subinginer, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. 

           Art.2 Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 04 septembrie – 8 septembrie 2017, fiind 

urmărită respectarea principalelor prevederi ale actelor normative menționate anterior. Deplasarea 

membrilor comisiei la unitățile de învățământ preuniversitar din județ va fi asigurată, alternativ, cu 

autoturisme aparținând instituțiilor nominalizate la art.1 din prezentul ordin. 

   Art.3 Rezultatele controalelor cuprinzând date pentru fiecare unitate de învățământ în parte, vor 

fi centralizate și prezentate ulterior spre informare prefectului. 

          Art.4 Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situații de urgență va comunica prezentul ordin celor nominalizaţi și instituţiilor care au 

desemnat reprezentanţi în comisie. De asemenea, ordinul va fi publicat pe site-ul Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Alba.  

 

                                         Alba Iulia, 29.08.2017 

    

 

Prefect, 

Dănuț-Emil HĂLĂLAI 
 

         Contrasemnează, 

                Subprefect, 

             Monica Popescu 

         

         Vizat 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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