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„Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
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POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI .......................................................................................................... 9 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central 

privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele 

cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba 

 

        Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea 

Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Convenției pentru 

realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va fi 

încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 15962/4 septembrie 2017 al Direcției juridice și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare adresa nr. 10006/SCICDPD/8 august 2017 a Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 15682/29 august 2017;  

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale 

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei 

naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020; 

- Ordinului nr. 1106/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru 

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobă Convenția pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central 

privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 

Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap. 

 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, Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Direcției Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.                              

                           CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                             Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU  

 

Nr. 270 

Cugir,  8 septembrie  2017 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 270/8 septembrie 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 Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Zlatna şi UAT 

Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş 

Zlatna” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile 

în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 

Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

 

 

  

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT 

Oraşul Zlatna şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare 

clădire Spital oraş Zlatna” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri 

publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat care va 

fi încheiat între UAT Oraşul Zlatna şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării proiectului 

„Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- raportul de specialitate nr. 15964 din 4 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – 

Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările 

ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;   

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1  lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a  şi art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Zlatna – lider de 

proiect (partener 1) şi UAT Judeţul Alba (partener 2), în vederea implementării proiectului„Reabilitare şi 

modernizare clădire Spital oraş Zlatna”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. 
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Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 

B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, conform anexei – parte integrantă 

a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba, să semneze documentele 

aferente proiectului care decurg din calitatea de partener în proiect a UAT Judeţul Alba.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete  din cadrul 

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

hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, UAT Oraşul Zlatna, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției gestionarea patrimoniului  din cadrul aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                           CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 271 

Cugir, 8 septembrie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba  nr. 271 din 8 septembrie 2017 

 

     ROMÂNIA                          ROMÂNIA 

             JUDEŢUL ALBA                                                                   JUDEŢUL ALBA                  

 ORAŞUL ZLATNA                                                         CONSILIUL JUDEŢEAN              
       

        Acord de parteneriat 

                         nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului  

„Reabilitare şi modernizare clădire Spital Oraş Zlatna” 

  

 Art. 1.  Părţile 

 1. UAT Oraşul Zlatna, cu sediul în oraşul Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 1A, judeţul Alba, cod 

poştal 516100, cod fiscal 4331031, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: 

RO59 TREZ 24A7 0500 0580 101X  

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia.  

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: RO91 

TREZ 0022 1A48 0201 XXXX 

RO07 TREZ 0022 1420 220X XXXX 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

 2. UAT Judeţul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1, judeţul 

Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 2, astfel: 

cont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

au convenit următoarele:  

 

 Art. 2. Obiectul 

 (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului: „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna”, 

care se va depune în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1 - Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri 

publice,  Obiectiv specific - Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 

sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, apelul de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), (Cod generat MySMIS 115375- 

Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna), precum şi pe perioada de durabilitate şi de 

valabilitate a contractului de finanţare.  

 (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

 (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

UAT Oraşul Zlatna 

Activităţi derulate până la depunerea cererii de finanţare: 

1. Organizarea procedurilor de achiziţii pentru depunerea proiectului  

    Valoare estimată – 0,00 lei (inclusiv TVA) 

1.1. Achiziţia serviciului de realizare a documentaţiei tehnico-

economice 

1.2. Achiziţia serviciului de consultanţă pentru elaborarea cererii de 

finanţare 

2. Întocmirea şi depunerea dosarului cererii de finanţare  

                                                           
1
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 
2
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 
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a. Întocmirea cererii de finanţare - monitorizarea derulării 

contractului de consultanţă, asigurarea cheltuielilor aferente 

contractului  

Valoare estimată – 49.980,00 lei (inclusiv TVA) 

b. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice - monitorizarea 

derulării contractului de servicii, asigurarea cheltuielilor aferente 

contractului  

Valoare estimată – 67.235,00 lei (inclusiv TVA) 

2.3. Obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor  

Valoare estimată – 11.186,00 lei (inclusiv TVA);  

c. Depunerea dosarului cererii de finanţare  

Valoare estimată – 0,00 lei (inclusiv TVA). 

Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare: 
3. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie a:              

- documentaţiei tehnice faza PT+DE, precum şi a asistenţei tehnice 

din partea proiectantului 

- serviciului de verificare tehnică a proiectării 

- serviciilor de consultanţă 

- lucrărilor de reabilitare termică 

- serviciilor de dirigenţie de şantier 

- serviciului de întocmire a certificatului de performanţă energetică 

- serviciilor de informare şi publicitate 

- serviciilor de auditare a proiectului 

          Valoare estimată - 0,00 lei (inclusiv TVA); 

4. Realizarea documentaţiei tehnice - monitorizarea derulării contractului 

de servicii, asigurarea cheltuielilor aferente contractului  

Valoare estimată – 114.835,00 lei (inclusiv TVA); 

5. Lucrări de reabilitare termică - monitorizarea derulării contractelor de 

lucrări/servicii, asigurarea cheltuielilor aferente contractelor: 

5.1. Organizare de şantier  

Valoare estimată – 24.828,49 lei (inclusiv TVA) 

5.2. Execuţia lucrărilor, inclusiv dotarea cu echipamente, dotări 

specifice  

Valoare estimată – 3.753.341,19 lei (inclusiv TVA) 

5.3. Plata comisioanelor, cotelor şi taxelor legale  

Valoare estimată – 32.786,73 lei (inclusiv TVA). 

6. Monitorizarea tehnică a proiectului 

6.1. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier - 

monitorizarea derulării contractului de servicii, asigurarea 

cheltuielilor aferente contractului  

Valoare estimată – 119.000 lei (inclusiv TVA);  

7. Certificarea energetică a clădirii - elaborarea certificatului de 

performanţă energetică  

Valoare estimată – 5.950,00 lei (inclusiv TVA) 

8. Monitorizarea proiectului - monitorizarea derulării contractului de 

consultanţă, asigurarea cheltuielilor aferente contractului: 

8.1. Managementul proiectului 

8.2. Întocmirea raportărilor tehnice şi financiare 

8.3. Întocmirea şi depunerea cererii de rambursare finale 

Valoare estimată – 106.624,00 lei (inclusiv TVA) 

9. Informare şi publicitate  

Activitatea se va desfăşura cu respectarea cerinţelor finanţatorului 

cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală. Toate activităţile de 

informare şi publicitate aferente proiectului vor fi realizate ulterior 

obţinerii avizului specific din partea finanţatorului. 

Valoare estimată – 9.996,00 lei (inclusiv TVA) 

10. Auditul proiectului - punerea la dispoziţia auditorului de înscrisuri şi 

date necesare auditării proiectului, monitorizarea derulării contractului, 

asigurarea cheltuielilor aferente contractului 
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Valoare estimată – 28.000,00 lei (inclusiv TVA) 

11. Darea în exploatare a obiectivului de investiţie  

Valoare estimată – 0,00 lei (inclusiv TVA). 

Asigurarea contribuţiei la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului, 

prevăzută la alin. (2) - 197.440,52  lei;  

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a obiectivului de  investiţii 

după finalizarea proiectului 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea 

perioadei de valabilitate a contractului de finanţare 

Partener 2 

UAT Judeţul Alba 

Activităţi derulate până la depunerea cererii de finanţare: 

2. Întocmirea şi depunerea dosarului cererii de finanţare  

2.1. Punerea la dispoziția solicitantului a documentelor aferente UAT 

Județul Alba - a anexelor la cererea de finanţare, în calitate de 

partener în proiect. 

Valoare estimată – 0,00 lei (inclusiv TVA) 

Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare: 

5. Lucrări de reabilitare termică: 

5.2. Execuţia lucrărilor, inclusiv dotarea cu echipamente, dotări 

specifice – monitorizarea şi asigurarea cheltuielilor neeligibile ce 

rezultă din executarea contractelor aferente, pe bază de 

documente justificative. Participarea la recepţia finală a 

obiectivului de investiţie  

Valoare estimată - 1.410.980,33 lei (inclusiv TVA) 

9. Informare şi publicitate – promovarea obiectivelor, activităţilor şi 

rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al partenerului 2 UAT Judeţul 

Alba.  

     Valoare estimată – 0,00 lei 

UAT Judeţul Alba va asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor neeligibile 

ale proiectului, respectiv suma de 1.410.980,33 lei, transferând sumele aferente 

liderului de parteneriat, UAT Oraşul Zlatna, care va gestiona direct fluxurile 

financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea 

perioadei de valabilitate a contractului de finanţare. 

 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

UAT Oraşul Zlatna 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) 

                                                                             84.210,65 lei – 2,00%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) 

                                                                          113.229,87 lei – 7,43% 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)  

                                                                          197.440,55 lei – 3,44 % 

Partener 2 

UAT Judeţul Alba 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)                              

                                                                                     0,00 lei – 0,00% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA)   

                                                                      1.410.980,33  lei – 92,57% 

 Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA)  

                                                                      1.410.980,33  lei – 24,60% 

 

 (3) Plăţile 

 Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
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programare 2014-2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 

aprobate prin H.G. nr. 93/2016. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum 

următoarele: 

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o 

cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate 

documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de aceştia; - Nu este cazul 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către 

OI/autoritatea de management
3
, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor 

necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au 

efectuat, şi în concordanţă cu valoarea corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate 

conform prevederilor art. 3 alin. 1 şi alin. 2 din acordul de parteneriat. 

c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru 

creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 

activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la 

cererea de finanţare
4
.    

 Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data 

la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de 

valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a 

prezentului acord.  

 Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

 A. Drepturile liderului de parteneriat 
 Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 

rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 

achiziţie. 

 B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

 (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

 (2)  Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

 (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie 

să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 

Organismul intermediar POR.  

 (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a 

cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform 

prevederilor contractuale şi procedurale.  

 (5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în 

original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile 

şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia 

comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau 

până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

 (6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate 

cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 

rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, liderul de parteneriat şi partenerii răspund proporţional 

sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

 (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 

fost cauzat prejudiciul.  

 (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către 

Autoritatea de management. 

                                                           
 

3
 A se vedea art. 35 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 

 
4
 A se vedea art. 8 alin. 1 din O.U.G. nr. 40/2015. 
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 Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerului 2 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de parteneriat corespunzător activităţii/activităţilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, 

prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile 

angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. – Nu este cazul  

(2) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 

informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat 

copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 

pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 

către AM / OI POR. 

B. Obligaţiile Partenerului 2 

(1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în 

domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, informării şi 

publicităţii în implementarea activităţilor proprii. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare: – Nu este 

cazul 

(3) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete 

de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 

elaborării cererilor de rambursare: – Nu este cazul 

(4) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată: – Nu este cazul 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia AM/OI, sau oricărui alt organism naţional sau 

european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare 

a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, şi să asigure 

condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligaţia să acorde 

dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele 

informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind 

gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele 

trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(8) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate 

cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 

rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru 

reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

(9) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 

necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

primirii  notificării. 

(10) Partenerii sunt obligaţi să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 

analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în 

conformitate cu dispoziţiile legale. 

(11) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia auditorului financiar independent si autorizat în 

condiţiile legii toate documentele si/sau informaţiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru 

verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(12) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 

cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 

comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei 

de valabilitate a contractului de finanţare. 

(13) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 

cu liderul de proiect. 

(14) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe 

numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform 

legislaţiei în vigoare. 
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(15) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanţă au obligaţia restituirii sumelor 

cuprinse în acestea şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(16) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(17) Partenerul este ţinut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 

menţionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 Art. 7. Achiziţii publice  

 Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organisme 

abilitate. 

 Art. 8. Proprietatea 

 (1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, 

a bunurilor achiziţionate/ modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun,  şi natura activităţii 

pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare 

în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

 (2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. care au făcut 

obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a 

asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, care au făcut 

obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care 

au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să 

înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin POR 2014-

2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părţile au obligaţia 

respectării prevederilor contractului de finanţare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării 

proiectului. 

 Art. 9. Confidenţialitate 

 Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile 

primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau 

divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale 

doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 Art. 10. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când 

este convenită de toate părţile.  

 Art. 11. Dispoziţii finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 

pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

PONORAN Silviu 

Primar 

UAT Oraşul Zlatna 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 DUMITREL Ion 

Preşedinte 

Consiliul Judeţean Alba 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” în 

vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare clădire Spital 

oraş Zlatna” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 

şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020;  

- raportul de specialitate comun nr. 15966 din 4 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – 

Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările 

ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

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

strategii, împreună cu amendamentul propus în timpul dezbaterii în cadrul şedinţei extraordinare, avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială;  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a investiţiei - faza Documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, conform anexei care cuprinde prezentarea 

sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici – parte integrantă a prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Serviciul 

pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, UAT Oraşul Zlatna, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 

100 din cadrul aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ                                          

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 272   

Cugir, 8 septembrie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 272/ 8 septembrie 2017   
 

Descrierea investiţiei aferente 

studiului de fezabilitate 

„Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna ” 

 

Descrierea investiţiei 

Starea actuală 

            Clădirea spitalului Zlatna este situată în intravilanul oraşului Zlatna, pe strada Horea, nr.1. 

Imobilul şi terenul aferent sunt proprietatea oraşului Zlatna, conform Cărţii Funciare nr. 75106. Conform 

acestei documentaţii, pe terenul cu suprafaţă de 2.944,00 mp sunt construite 5 clădiri, notate C1...C5 

având următoarele destinaţii: 

- C1: spital P+1E, clădire propusă pentru intervenţii prin prezenta documentaţie; 

- C2: pavilion administrativ; C3: anexă (bucătărie, magazie); C4: atelier; C5: garaje- acestea nu 

fac obiectul prezentului proiect. 

Clădirea a avut regimul de înălţime S+P+E, însă de-a lungul timpului la nivelul subsolului    s-au 

realizat lucrări de umplutură. În prezent, nu există căi de acces la subsol. Ansamblul structural se află într-

o stare tehnică parţial satisfăcătoare, unele substructuri au local degradări structurale.  

Investiţia propusă 

Investiţia propusă are în vedere reabilitarea energetică a clădirii spitalului Zlatna, precum şi o 

reabilitare structurală a clădirii. În clădirea consolidată se propune amenajarea la parter a unor spaţii 

pentru personal şi cabinete, zonă pentru vizitatori, încăperi pentru radiologie, spaţii administrative şi 

spaţii tehnice. La etaj se vor amenaja saloane pentru 32 de pacienţi, încăperi pentru personal, farmacie, 

sală de mese şi grupuri sanitare. 

Investiţia propusă urmăreşte reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea clădirii şi 

asigurarea unui confort pe tot parcursul anului, precum şi alinierea la prevederile legislaţiei în vigoare, 

având consecinţe asupra scăderii costurilor aferente și implicit reducerea emisiilor poluante şi a 

consumurilor energetice.  

Pentru eficientizarea din punct de vedere energetic a clădirii, se impune majorarea protecţiei 

termice a anvelopei clădirii și realizarea unui sistem de încălzire, înlocuirea tâmplăriei exterioare 

existente cu tâmplărie nouă, din termopan, cu geam termoizolant triplu; montarea unui strat termoizolant 

vată minerală la planşeul peste etaj, sub podul neîncălzit; montarea unui strat termoizolant orizontal, 

continuu la placa pe sol; termoizolarea pereţilor exteriori cu un strat de vată minerală bazaltică; montarea 

unui lift, refacerea trotuarelor perimetrale de protecţie, adaptarea infrastructurii în scopul utilizării de 

către persoane cu dizabilităţi. 

Soluţia tehnică propusă vine în scopul îndeplinirii ţintelor propuse prin Strategia Naţională a 

României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin HG nr. 1.069/2007, privind creşterea eficienţei 

energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public. 

Devizul investiţiei 

DEVIZ GENERAL 

 

Obiectiv:       REABILITARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE SPITAL ORAȘ ZLATNA 

Beneficiar: ORAȘUL ZLATNA 

Amplasament: str. Horea, nr. 1, oraș Zlatna, jud. Alba 

 

Nr.  

Crt. 

Denumirea 

capitolelor și 

subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fără T.V.A.) T.V.A. Valoare (cu T.V.A.) 

mii Lei mii Euro mii Lei mii Lei 
mii 

Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 CAPITOL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                                                                                  

1.1. Obţinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1.2. Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3. 
Amenajări pentru 

protecţia mediului 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL Capitol 1  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților                                                                                

2.1. 

Cheltuieli pentru 

asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 

20,46500 4,49395 3,88835 24,35335 5,34780 

 TOTAL Capitol 2  20,46500 4,49395 3,88835 24,35335 5,34780 

 

 CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                                                                                                     

3.1. Studii de teren 1,20000 0,26351 0,22800 1,42800 0,31358 

3.2. 

Taxe pentru obținerea 

de avize, acorduri și 

autorizații 

2,40000 0,52703 0,45600 2,85600 0,62715 

3.3. Proiectare și inginerie 163,80000 35,96916 31,12200 194,92200 42,80331 

3.4. 

Organizarea 

procedurilor de 

achiziţie publică 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.5. Consultanţă 131,60000 28,89830 25,00400 156,60400 34,38899 

3.6. Asistenţa tehnică 100,00000 21,95920 19,00000 119,00000 26,13144 

 TOTAL Capitol 3  399,00000 87,61720 75,81000 474,81000 104,26447 

 

 CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 2.847,18632 625,21933 540,96540 3.388,15172 744,01100 

4.2. 

Montaj utilaje şi 

echipamente 

tehnologice 

98,35500 21,59797 18,68745 117,04245 25,70159 

4.3. 

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale cu montaj 

983,55000 215,97971 186,87450 1.170,42450 257,01586 

4.4. 

Utilaje fără montaj şi 

echipamente de 

transport  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.5. Dotări 274,63000 60,30655 52,17970 326,80970 71,76480 

4.6. Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL Capitol 4  4.203,72132 923,10356 798,70705 5.002,42837 1.098,49325 

 

 CAPITOL 5: Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 20,86428 4,58163 3,96421 24,82849 5,45214 

5.1.1. Lucrări de construcții 14,60500 3,20714 2,77495 17,37995 3,81650 

5.1.2. 
Cheltuieli conexe 

organizării șantierului 
6,25928 1,37449 1,18926 7,44854 1,63564 

5.2. 

Comisioane, taxe, cote 

legale, costul 

creditului 

32,78673 7,19970 0,00000 32,78673 7,19970 
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5.3. 
Cheltuieli diverse şi 

neprevăzute 
115,57966 25,38037 21,96014 137,53980 30,20264 

 TOTAL Capitol 5  169,23067 37,16170 25,92435 195,15502 42,85448 

 

 CAPITOL 6: Cheltuieli pentru darea în exploatare                                                                                                                                             

6.1. 
Pregătirea personalului 

de exploatare   
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.2. Probe tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL Capitol 6  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 TOTAL GENERAL: 4.792,41699 1.052,37641 904,32975 5.696,74674 1.250,96000 

 din care C+M: 2.980,61132 654,51839 566,31615 3.546,92747 778,87689 

 

I. Indicatorii tehnico-economici 

Sintetic, principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei se prezintă astfel: 

Nr.  

Crt. 

TOTAL VALOARE 

INVESTIŢIE 

Valoare (fără T.V.A.) T.V.A. Valoare (inclusiv TVA) 

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL GENERAL 4.792,41699 1.052,37641 904,32975 5.696,74674 1.250,96000 

Din care C + M 2.980,61132 654,51839 566,31615 3.546,92747 778,87689 

 

Valoarea totală (INV), inclusiv T.V.A. 5.696,74674 (mii lei) şi  1.250,96000  (mii euro)  

(1 euro = 4,5539 lei), din care:  

- construcţii-montaj (C+M) 3.546,92747  mii lei inclusiv T.V.A. şi 778,87689  mii euro inclusiv 

T.V.A.  

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):  
- An I –      8,90%, respectiv  506.99790 mii lei / 315.67654 mii lei (inclusiv T.V.A.) 

- An II –  47,55%, respectiv  2.708,64702 mii lei / 1.686,56401 mii lei (inclusiv T.V.A.) 

- An III – 43,55%, respectiv  2.481,10182 mii lei / 1.544,68692 mii lei (inclusiv T.V.A.) 

 

Durata de realizare (luni): Durata de execuţie, după obţinerea autorizaţiei de construire şi desfăşurarea 

achiziţiei publice de atribuire a lucrărilor şi având în vedere numărul de muncitori specializaţi pentru 

fiecare tip de lucrare, se estimează la 24 luni, cu desfăşurarea lucrărilor concomitent, atât la exterior, cât 

şi la interior. În situaţia în care achiziţia publică de atribuire a lucrărilor se finalizează într-un termen mai 

scurt de 7 luni, lucrările vor putea fi demarate mai repede. 

- Durata de realizare a proiectului: 36 luni 

- Durata de execuție a lucrărilor: 24 luni 

 

Capacităti (în unităti fizice si valorice): Capacităţile în unităti fizice specifice acestui tip de intervenţie 

sunt reprezentate de reducerea consumului de energie primară, a cantităţii de CO2 şi implicit realizarea 

de economii financiare. 

 

NECESAR DE UTILITĂŢI  

La începutul 

implementării 

proiectului 

La finalul 

implementării 

proiectului 

Economii 

realizate 

  kWh/an kWh/an kWh/an 

Consumul anual de energie electrică 137.080,69 38.946,18 98.134,51 

Consum anual de gaze naturale  514.165,06 36.522,93 477.642,13 

Cantitatea de CO2 redusă este de 0,1173  to/an  
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În lei, economiile financiare realizate se prezintă astfel: 

TOTAL ECONOMIE REALIZATĂ DIN 

CONSUMUL DE ENERGIE 

ELECTRICĂ 

Kwh/An Preţ/Kwh 

Lei/an fără 

T.V.A. 

Lei/an cu 

T.V.A. 

98.134,51 0,5644 55.387,12 65.910,67 

TOTAL ECONOMIE REALIZATĂ DIN 

CONSUMUL PRIMAR DE GAZ METAN  

Kwh/An Preţ/Kwh 

Lei/an fără 

T.V.A. 

Lei/an cu 

T.V.A. 

477.642,13 0,278 132.784,51 158.013,57 

 

 

TOTAL ECONOMII FINANCIARE 

REALIZATE  
Lei/an fără T.V.A. Lei/an cu T.V.A. 

188.171,63 223.924,24 

 

Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz 

Indicatori de realizare (de output):  

CO 34 – Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2); 

CO 32 – Scăderea consumului anual de energie primară al clădirilor publice (kWh/an). 

 

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii 

spitalului Zlatna 

Valoare la  

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare la  

finalul 

implementării 

proiectului (de 

output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră 

(echivalent tone de CO2) 

0,159 0,0417 

Consumul anual de energie primară (kWh/an) 960.741,26 351.519,87 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, 

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș,  UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

 

  

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT 

Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea 

Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 

B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat care va 

fi încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței 

energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; 

- raportul de specialitate nr. 15978 din 4 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – 

Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările 

ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială;  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d şi lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

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

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș – lider 

de proiect (partener 1),Unitatea Medico Socială Ocna Mureș (partener 2),  UAT Judeţul Alba (partener 3) 

și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (partener 4) în vederea implementării Proiectului„Creșterea 

eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”, în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
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Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, 

conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, să 

semneze documentele aferente proiectului care decurg din calitatea de partener în proiect a UAT Judeţul 

Alba.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete  din cadrul 

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

hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Primarului Orașului Ocna Mureș, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, Unității Medico-Sociale Ocna Mureș,  Direcției juridică și relații publice, 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Ion DUMITREL                                  Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 273 

Cugir, 8 septembrie 2017 
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Anexă la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Acord de parteneriat 

                         nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea Proiectului  

Creşterea eficienţei energetice în clădirea  Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş  

 

 Art. 1. Părţile 

 1. UAT ORAŞUL OCNA MUREŞ, cu sediul în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27,jud. Alba 

codul fiscal 4563228, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), prin reprezentant legal - primar 

Vinţeler Silviu.  

 Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată
5
:  RO94TREZ0045006XXX001319- 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud  

 Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 

rambursare
6
:……… 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Aiud  

 Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării 

contractului de finanțare. 

 2. UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREŞ, aflată în subordinea Consiliului Local 

Ocna Mureş, cu sediul în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A, jud. Alba, codul fiscal 16054066 

având calitatea de Partener 2, prin reprezentant legal - d-na Oprea Daciana, in calitate de director.  

 Contul solicitant/partener, cod IBAN: RO15 TREZ 0042 1G33 1300 XXXX 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud 

 3. UAT JUDEŢUL ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

1,județul Alba codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 3, prin reprezentant legal - d-nul Ion 

Dumitrel, în calitate de preşedinte  

 Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată: RO37TREZ24A660601550113X  

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria municipiului Alba Iulia 

 Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 

rambursare:……… 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria municipiului Alba Iulia 

  Conturile pentru cererile de plată și cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării 

contractului de finanțare. 

 4. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA, aflat în subordinea Consiliului 

Judeţean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, Bld. Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba codul fiscal 

4613342, având calitatea de Partener 4, prin reprezentant legal - d-na Coşarcă Nicoleta, în calitate de 

manager  

 Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată: RO11TREZ00221F401600XXXX 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria municipiului Alba Iulia 

 Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 

rambursare:……… 

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria municipiului Alba Iulia  

 Conturile pentru cererile de plată și cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării 

contractului de finanțare. 

   Au convenit următoarele:  

 

                                                           
 

5
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 

 
6
 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016; 
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 Art. 2. Obiectul - Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna 

Mureş  

 (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului 

Orăşenesc Ocna Mureş care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 3.1 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea 

B- Clădiri Publice, Obiectiv specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, 

apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ,Cod apel POR/97/3/1,Cod generat de MySMIS 

116475, Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş,  precum şi pe 

perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare.  

 (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

 (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 

din Cererea de finanţare: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

UAT Orașul Ocna 

Mureș 

I. Activităţi derulate până la depunerea  cererii de finanţare 

1. Servicii de proiectare  

Servicii de proiectare aferente întocmirii DALI  

Valoare : 58.191,00 lei (inclusiv TVA) 

2. Servicii de consultanţă aferente scrierii cererii de finanţare 

Valoare: 15.000,00 lei (inclusiv TVA) 

 3. Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 

      Valoare: 714,00 lei (inclusiv TVA) 

II. Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare 

1. Demararea implementării proiectului 

      După semnarea contractului de finanțare, se va organiza o şedinţă de 

lansare a proiectului la care va participa  reprezentanţii celor 4 parteneri. Se 

vor prezenta obiectivele proiectului, activităţile şi responsabilii de activităţi 

împreună cu calendarul de realizare a activităţilor, bugetul proiectului. Se vor 

pune la dispoziția echipei de management resursele materiale alocate: spațiul 

de desfășurare a activității, birotica necesare și tehnica de calcul.    Se va 

constitui un comitet de coordonare și monitorizare format din 5 membri, 2 din 

partea partenerului 1 UAT Oraș Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 2 

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 3 UAT Județul 

Alba și 1 din partea partenerului 4 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

Valoare estimată: 0,00 lei  

2. Managementul proiectului                                                             Valoare 

estimată: 0,00  lei inclusiv TVA    

   Desemnarea personalului din aparatul de specialitate în vederea 

constituirii echipei de implementare a proiectului care împreună cu 

consultantul extern contractat va asigura managementul proiectului. 

Activitatea de management va fi monitorizată permanent de către comitetul 

de coordonare și monitorizare organizat la nivelul parteneriatului.  

Atribuțiile echipei de management: 

- Derulare proceduri achiziții 

- Întocmire rapoarte de progres și rapoarte tehnico – financiare 

- Întocmire cereri de rambursare și cereri de plată 

- Contabilitatea proiectului 

- Păstrarea și arhivarea documentelor 

- Coordonarea activității de informare și publicitate 

- Actualizare devize investiții, grafic activități 

- Colaborarea cu ceilalți parteneri în activitățile în care aceștia sunt 

implicați 

  Atribuții ale comitetului de coordonare și  monitorizare: 
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- Verifică activitatea echipei de management în sensul încadrării în 

calendarul activităților, bugetul proiectului 

- Avizează documentele depuse către OI ADR Centru în cadrul 

activităților de implementare 

- Avizează propunerile echipei de management cu privire la actualizarea 

elementelor contractului de finanțare (grafice de implementare, cash 

flow și buget, echipa de management) 

  3. Derulare proceduri de Achiziţii – Organizarea achiziţiilor publice   

Valoare estimată: 0,00 lei 

a. Servicii Management proiect pentru obiectivul de investiții; 

b. Servicii de Proiectare-proiect tehnic + detalii de execuție;   

c. Contract de Execuție lucrări de reabilitare energetică;  

d. Publicitatea și informarea proiectului;  

e. Audit financiar;  

f. Dirigenție de șantier;  

 Procedurile de achiziţii se vor derula cu respectarea prevederilor 

legale in domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea 98/2016 privind 

achiziţiile publice şi HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  

       4. Servicii de Proiectare (proiectare şi inginerie, consultanţă, asistenţă 

tehnică)  

Valoare estimată: 245.803,55 lei (inclusiv TVA)  

Serviciile de proiectare se vor realiza având în vedere prevederile 

programului de finanţare POR, Axa 3, Prioritatea de investiţie 3.1, 

Operaţiunea B – Clădiri publice, precum şi legislaţia în vigoare în domeniul 

construcţiilor şi instalaţiilor  

       5. Lucrări de reabilitare energetică şi conexe: 

Valoare estimată:     5.117.354,63 lei inclusiv TVA,  din care 

a) cheltuieli eligibile 4.182.560,51 lei inclusiv TVA,  

b) cheltuieli neeligibile 934.794,12 lei, inclusiv TVA    

        Lucrările de construcţii se vor executa conform legislaţiei în vigoare: 

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare, 

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 372/2005 

privind performanşa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, etc.   

         6. Alte cheltuieli : 

Valoare estimată: 462.418,70 lei inclusiv TVA  

         Sunt prevăzute cheltuieli cu organizare de şantier, lucrări de construcţie 

aferente organizării de şantier, cheltuieli conexe organizării de şantier, 

comisioane-cote-taxe, cheltuieli diverse şi neprevăzute. 

          Activitatea de execuţie a lucrărilor de reabilitare energetică va fi 

monitorizată de diriginţii de şantier, totodată beneficiind de suport din partea 

proiectantului şi a echipei de implementare. 

       7. Informare şi publicitate;  

 Valoare estimată: 9.520,00 lei inclusiv TVA 

Activitatea se va desfăşura cu respectarea cerinţelor finanţatorului 

cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală. Toate activităţile de informare şi 

publicitate aferente proiectului vor fi realizate ulterior obţinerii avizului 

specific din partea finanţatorului.  

       8. Audit financiar  

    Valoare estimată: 28.560,00 lei inclusiv TVA 

Trimestrial se vor întocmi rapoarte de audit care să confirme că, 

cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt: 

o necesare pentru realizarea proiectului,  

o prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului, 

o în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, 

respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu 
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(rezonabilitatea preturilor conform prevederilor O.U.G. nr. 66/2011); 

o efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi, 

o cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate, 

o înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la 

bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie 

dovedite prin documente originale.  

       9. Evaluare finală   
Valoare estimata: 0 lei; 

La finalizarea implementării proiectului se vor desfășura activitățile de 

evaluare finală care includ: 

- Încadrarea în bugetul proiectului 

- Încadrarea în calendarul activităților 

- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 

-     Atingerea indicatorilor de proiect stabiliți în Cererea de 

finanțare.  

Activitatea urmează a fi realizată de comitetul de coordonare şi monitorizare. 

Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, 

prevăzut la alin. 2- 826.120, 34 lei       

Partener  2   Unitatea 

Medico - Socială 

Ocna Mureş          

     I. Activităţi derulate până la depunerea  cererii de finanţare 

         Participarea la elaborarea cererii de finanțare - punerea la dispoziţia 

solicitantului a documentelor aferente Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureş, 

anexe la cererea de finanţare                     

 Valoare estimată:  0,00 lei 

      II. Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare 

        1.   Demararea implementării proiectului 

      După semnarea contractului de finanțare, se va organiza o ședință de lansare 

a proiectului la care va participa  reprezentanții celor 4 parteneri. Se vor 

prezenta obiectivele proiectului, activitățile și responsabilii de activități 

împreună cu calendarul de realizare a activităților, bugetul proiectului.  Se va 

constitui un comitet de coordonare și monitorizare format din 5 membri, 2 din 

partea partenerului 1 UAT Oraș Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 2 

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 3 UAT Județul 

Alba și 1 din partea partenerului 4 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

Valoare estimată: 0,00 lei 

       2. Managementul proiectului  
   Valoare estimată: 0,00 lei inclusiv TVA    

   Desemnarea reprezentanților partenerului în vederea constituirii 

Comitetului de coordonare și monitorizare organizat la nivelul 

parteneriatului.  

  Atribuții ale comitetului de coordonare și  monitorizare: 

- Verifică activitatea echipei de management în sensul încadrării în 

calendarul activităților, bugetul proiectului 

- Avizează documentele depuse către OI ADR Centru în cadrul 

activităților de implementare 

- Avizează propunerile echipei de management cu privire la actualizarea 

elementelor contractului de finanțare (grafice de implementare, cash 

flow și buget, echipa de management) 

       5. Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe; 

         Valoare estimată: 0,00 lei 

     - Punerea la dispoziția proiectului spațiile în care își desfășoară activitatea, 

conform prevederilor Ghidului Specific (secț.4.2, punctul 19) 

- va asigura relocarea pacienţilor astfel încât lucrările să se desfăşoare în 

condiţii optime, respectând securitatea pacienţilor.  

     - Participarea prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului de 

execuție a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de parteneriat, în 

vederea asigurării unor condiții optime de implementare a proiectului. 

          7. Informare și publicitate 

    - Participarea prin reprezentanții desemnați, la activitățile de  informare și 

publicitate  a proiectului cu respectarea cerințelor finanțatorului cuprinse în 
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Manualul de Identitate Vizuală.   

Valoare estimată: 0,00 lei 

          9. Evaluare finală 

- Activitatea urmează a fi realizată de comitetul de coordonare şi monitorizare 

Valoare estimată: 0,00 lei 

Partener 3 UAT 

Judeţul Alba             

 

 

 

 

 

 

 

 

         I. Activităţi derulate până la depunerea  cererii de finanţare.  Punerea 

la dispoziţia solicitantului a documentelor aferente UAT Judeţul Alba, anexe la 

cererea de finanţare 

Valoare estimată: 0,00 lei 

        II. Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare 

        1. Demararea implementării proiectului 

      După semnarea contractului de finanțare, se va organiza o ședință de 

lansare a proiectului la care va participa  reprezentanții celor 4 parteneri. Se 

vor prezenta obiectivele proiectului, activitățile și responsabilii de activități 

împreună cu calendarul de realizare a activităților, bugetul proiectului. Se va 

constitui un comitet de coordonare și monitorizare format din 5 membri, 2 din 

partea partenerului 1 UAT Oraș Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 2 

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 3 UAT Județul 

Alba și 1 din partea partenerului 4 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

Valoare estimată: 0,00 lei 

        2. Managementul proiectului       
Desemnarea reprezentanților partenerului în vederea constituirii Comitetul de 

coordonare și monitorizare organizat la nivelul parteneriatului.  

  Atribuții ale comitetului de coordonare și  monitorizare: 

- Verifică activitatea echipei de management în sensul încadrării în 

calendarul activităților, bugetul proiectului 

- Avizează documentele depuse către OI ADR Centru în cadrul 

activităților de implementare 

- Avizează propunerile echipei de management cu privire la actualizarea 

elementelor contractului de finanțare (grafice de implementare, cash 

flow și buget, echipa de management) 

  Valoare estimată: 0,00 lei inclusiv TVA    

          5. Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe 

UAT Județul Alba va asigura cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului  

prevăzut la alin. 2 respectiv suma de 208.729,14 lei, transferând sumele 

aferente liderului de parteneriat, UAT Orașul Ocna Mureș, care va gestiona 

direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.    

  

Activitatea de execuție a lucrărilor de reabilitare energetică și conexe  va fi 

monitorizată de diriginții de șantier, totodată beneficiind de suport din partea 

proiectantului 

Se va desemna un membru în Comisia de recepție a lucrărilor. 

           7. Informare și publicitate;  

Valoare estimată: 0,00 lei inclusiv TVA  

 - Participarea prin reprezentanții desemnați, la activitățile de  informare și 

publicitate  a proiectului cu respectarea cerințelor finanțatorului cuprinse în 

Manualul de Identitate Vizuală.   

           8. Audit financiar 
Valoare estimată:0,00 lei inclusiv TVA  

   Punerea la dispoziție a auditorului documente și date necesare auditării 

proiectului. 

           9. Evaluare finală   
Valoare estimată: 0,00 lei; 

La finalizarea implementării proiectului se vor desfășura activitățile de 

evaluare finală care includ: 

- Încadrarea în bugetul proiectului 

- Încadrarea în calendarul activităților 

- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 

-     Atingerea indicatorilor de proiect stabiliți în Cererea de 
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finanțare.  

Activitatea urmează a fi realizată de comitetul de coordonare şi monitorizare. 

Partener 4 Spitalul 

Județean de 

Urgență Alba Iulia  

            I. Activități derulate până la depunerea  cererii de finanțare 

         Participarea la elaborarea cererii de finanțare - punerea la dispoziţia 

solicitantului a documentelor aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, anexe la cererea de finanţare                  

 Valoare estimată: 0,00 lei 

            II. Activități ulterioare semnării contractului de finanțare 

             1.   Demararea implementării proiectului 

      După semnarea contractului de finanțare, se va organiza o ședință de 

lansare a proiectului la care va participa  reprezentanții celor 4 parteneri. Se 

vor prezenta obiectivele proiectului, activitățile și responsabilii de activități 

împreună cu calendarul de realizare a activităților, bugetul proiectului. Se vor 

pune la dispoziția echipei de management resursele materiale alocate: spațiul 

de desfășurare a activității, birotica necesare și tehnica de calcul. Se va 

constitui un comitet de coordonare și monitorizare format din 5 membri, 2 din 

partea partenerului 1 UAT Oraș Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 2 

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, 1 din partea partenerului 3 UAT Județul 

Alba și 1 din partea partenerului 4 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

Valoare estimată: 0,00 lei 

          5. Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe; 

     - Punerea la dispoziția proiectului spațiile în care își desfășoară activitatea, 

conform prevederilor Ghidului Specific (secț.4.2, punctul 19) 

      - Participarea prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului de 

execuție a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de parteneriat, în 

vederea asigurării unor condiții optime de implementare a proiectului. 

Valoare estimată: 0,00 lei 

           7.  Informare și publicitate 

    - Participarea prin reprezentanții desemnați, la activitățile de  informare și 

publicitate  a proiectului cu respectarea cerințelor finanțatorului cuprinse în 

Manualul de Identitate Vizuală.   

Valoare estimată: 0,00 lei 

           9. Evaluare finală 

- Activitatea urmează a fi realizată de comitetul de coordonare şi monitorizare 

   Valoare estimată: 0,00 lei 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia de 2% la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat  (Partener 

1) 

UAT Orașul Ocna Mureș 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile – 79.874,19 lei,       ( 

respectiv 1,60% )inclusiv TVA  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 746.246,15 lei,  ( 

respectiv 79,83%) inclusiv TVA 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- 826.120,34 

lei,( respectiv 13,91 %) inclusiv TVA   

Partener 2 –  Unitatea Medico- 

Socială Ocna Mureș 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv TVA – 0,00 

lei-0% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv TVA- 0,00 

lei- 0% 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- inclusiv TVA -

0,00 lei-0 % 

Partener 3- 

 UAT Județul Alba                                                           

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- 20.181,17 lei, 

(respectiv 0,40 %) inclusiv TVA 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 188.547,97 lei, ( 

respectiv, 20,17%) inclusiv TVA 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- 208,729,14 

lei,( respectiv 3,52 %.) inclusiv TVA 
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Partener 4                                               

Spitalul Județean de Urgență         

Alba Iulia                                                   

 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv TVA – 0,00 

lei-0% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv TVA- 0,00 

lei- 0% 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- inclusiv TVA -

0,00 lei-0 % 

(3) Plăţile  

 Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 

aprobate prin HG nr. 93/2016. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum 

următoarele: 

 a.) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile partenerii vor depune la liderul de parteneriat o 

cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate 

documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de acesta;            -Nu este cazul 

 b.) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către 

OI/autoritatea de management
7
, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor 

necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au 

efectuat, şi în concordanţă cu valoarea corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate 

conform prevederilor art.  3, alin. (1) şi (2) din acordul de parteneriat. 

 c.) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele 

pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii 

corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de 

parteneriat, anexă la cererea de finanţare
8
. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la 

care  Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de 

valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a 

prezentului acord.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 

rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 

achiziţie. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 

fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 

intermediar POR.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a 

cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform 

prevederilor contractuale şi procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în 

original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile 

şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia 

comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau 

până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 

conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 

indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, liderul de parteneriat şi 

                                                           
 

7
 A se vedea art. 35 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 

 
8
 A se vedea art. 8 alin. 1 din OUG nr. 40/2015. 
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partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 

rambursare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 

cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi partenerii 

răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 

cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către Autoritatea 

de management. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3 şi 4  

   Art. 6.  Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3 şi 4  
(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 3-UAT Județul Alba  sunt eligibile în acelaşi fel ca şi 

cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităţii/activităţilor proprii din 

proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de 

rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 

informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat 

copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 

pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 

către AM / OI POR. 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3 şi 4  

(1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în 

domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, informării şi 

publicităţii în implementarea activităţilor proprii. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.-Nu este 

cazul 

(3) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete 

de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 

elaborării cererilor de rambursare. - Nu este cazul 

(4) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.  

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia AM/OI, sau oricărui alt organism naţional sau 

european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare 

a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, şi să asigure 

condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.  

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligaţiă să acorde 

dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele 

informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind 

gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele 

trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(8) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate 

cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 

rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru 

reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată. 

(9) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 

necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

primirii  notificării. 

(10) Partenerii sunt obligaţi să ţină o evidenţă contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 

analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în 

conformitate cu dispoziţiile legale. 

(11) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia auditorului financiar independent si autorizat în 

condiţiile legii toate documentele si/sau informaţiile solicitate si să asigure toate condiţiile pentru 

verificarea cheltuielilor de către acesta. 
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(12) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 

cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 

comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei 

de valabilitate a contractului de finanţare. 

(13) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 

cu liderul de proiect. 

(14) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe 

numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform 

legislaţiei în vigoare. 

(15) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanţă au obligaţia restituirii sumelor 

cuprinse în acestea şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(16)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(17) Partenerul este ţinut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 

menţionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 Art. 8. Achiziţii publice  

 (1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului cu respectarea     

legislaţiei   în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau 

alte organisme abilitate. 

  Art. 9. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a 

bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă va fi cazul,  şi 

natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării 

plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun( dacă va fi cazul) 

etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au 

obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, 

ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 

pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat şi să nu 

vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin 

POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plăţii finale. De asemenea, părţile au 

obligaţia respectării prevederilor contractului de finanţare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul 

realizării proiectului. 

 Art. 10. Confidenţialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 

utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile 

confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.  

 Art. 11. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când 

este convenită de toate părţile.   

 Art. 12. Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 

pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în număr de 5 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 

pentru cererea de finanţare. 

 

 

Semnături  

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

VINŢELER Silviu  

Primar 

Oraşul Ocna Mureş  

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2                                        OPREA Daciana  

Director  

Unitatea Medico-socială Ocna Mureş  

Semnătura            Data şi locul 

semnării  

 

Partener 3 DUMITREL Ion  Semnătura Data şi locul 
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Preşedinte 

Consiliul Judeţean Alba                   

semnării 

Partener 4   COŞARCĂ Nicoleta 

Manager 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia                                                                                

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirea 

Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea 

eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în vederea depunerii acestuia spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;  

- raportul de specialitate nr. 15979 din 4 septembrie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – 

Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările 

ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială;  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a investiţiei - faza Documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea 

eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”, conform anexei care cuprinde 

prezentarea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici – parte integrantă a prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Serviciul 

pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, UAT Ocna Mureș, Unității Medico Sociale Ocna 

Mureș, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare 

şi bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

Nr. 274 

Cugir, 8 septembrie 2017  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr.  274/8 septembrie 2017 

 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie nr.177/2017 întocmită  

de S.C. KLEVER SISTEM  S.R.L 

 

 

 

Lucrările de intervenţie pentru atingerea indicatorilor prevăzuţi în proiectul nr. 177/2017 

„Creşterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului orăşenesc Ocna Mureş” situat la adresa : 

localitatea  Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba constau în următoarele:  

 

1.1. Lucrări pentru creşterea eficienţei energetice : 

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare  

- Izolarea termică a pereţilor exteriori 

- Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel  

- Instalaţii Electrice - Înlocuire corpuri de iluminat  

- Instalaţii Electrice - Reabilitare instalaţie de iluminat  

- Instalaţii Sanitare  

- Instalaţii Termice 

 

- Echipamente pentru creşterea eficienţei energetice: 

   Sistem Centrala Termică (ptr 1506 mp) buc 1,00; 

    Sistem Centrala Termică ( 753 mp) buc 3,00;  

    Ascensor 6 persoane, 5 staţii, sistem complet, buc 1,00;  

    Ascensor pentru spitale, 5 staţii, sistem complet, buc 1,00 ; 

    Sistem de panouri solare pentru apă caldă 4 panouri, buc 6,00  

    Centrală peleţi 55 KW complet echipată pentru distribuţia agentului termic pe 2 circuite de 

încălzire independente, cu pompă de circulaţie, vane amestec, termostat ambienetal şi cu circuit 

anticondens, bolier încorporat, buc 1,00 

 

1.2. Lucrări conexe : 

- Rampe pentru persoane cu handicap locomotor  

- Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi  

- Instalaţie de detecţie şi semnalizare la incendiu  

- Instalaţii de hidranţi interiori  

- Instalaţii Electrice - Reabilitare instalaţie de forţă  

- Înlocuire tâmplarie interioară 

- Construire acoperiş  

- Instalaţia de paratrăsnet şi priza de pământ  

- Instalaţie de hidranţi exteriori şi camera pompe 

 

- Echipamente conexe:  

   Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA, buc 1,00 

   Ascensor pentru bucătărie(montcharge) 100 kg 5 staţii, buc 1, 

   Grup de pompare incendiu Q min =19,2 l/s, buc 1,00 

   Centrală adresabilă detecţie şi alarmare incendiu 

 

2. Principalii indicatorii tehnico-economici: 

 

2.1. Indicatori  valorici:  

-  valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv T.V.A.:  5.937.561,88 lei,  

            din care construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A :  4.100.697,16 lei,  

2.2. Indicatori fizici: 

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție 24 luni 
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2.2. 
durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de 

la data recepției la terminarea lucrărilor) 
5 ani 

2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență 

economică 

23,8 ani 

2.4. 
consumul anual specific de energie pentru încălzire 

corespunzator cladirii izolate termic 
63,470 

kWh/m
2
 (a.u.) 

si an 

2.5. economia anuală de energie : 887.424 kWh/an 

în tone echivalent petrol 76,30 tep 

2.6. 
reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent 

CO2 
224.089,80 kg CO2/an 

 

3. Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M in lei: 

3.1. Anul 1 2.968.780,94 lei 

3.2. Anul 2 2.968.780,94 lei 

4. Finanţarea investiţiei:  

  Finanţarea investiţiei se realizează in conformitate cu prevederile din Programul Operaţional     

Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B, astfel: 

 - Fonduri europene prin POR: 98 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei 

 - Fonduri de la bugetul local  UAT Orașul Ocna Mureș si UAT Județul Alba:  

 2 % din totalul costurilor eligibile ale investiţiei 

 100 % din totalul costurilor neeligibile ale investiţiei 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” 

SA 

-  raportul de specialitate nr. 15985 din 4 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 46/17 februarie 2017  a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, înregistrată la 

registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 2866/17 februarie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 205/27 octombrie 2016 

privind înlocuirea reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parcul 

Industrial Cugir SA și aprobarea contractului de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul Județului Alba 

în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parcul Industrial Cugir SA; 

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

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

ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice; 

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

- art. 2013 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1.  Se acordă mandat special doamnei Găiseanu Dana – reprezentantul Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru a aproba Planul de afaceri 

al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  doamna Găiseanu Dana – 

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA. 

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

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

Alba, Societății Parcul Industrial Cugir SA, doamnei Dana GĂISEANU, Direcţiei dezvoltare și bugete, 

Direcției juridice şi relații publice și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                                               CONTRASEMNEAZĂ  

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                           Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 275 

Cugir, 8 septembrie 2017 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 275/8 septembrie 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 predării temporare în administrare, Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al 

Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - 

Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor 

aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de 

modernizare 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre  privind aprobarea predării temporare în administrare, Comunei Sîntimbru 

prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - 

Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul 

satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de 

modernizare; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea predării temporare în 

administrare, Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul 

județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul 

Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de acest drum, în vederea 

realizării unor lucrări de modernizare; 

 - raportul de specialitate nr. 16052 din 4 septembrie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 7088/4 septembrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Sîntimbru, înregistrată la 

registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 15997/4 septembrie 2017 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sîntimbru  nr. 85/31 august 2017 privind 

încuviințarea cererii adresate Județului Alba prin Consiliul Județean Alba pentru aprobarea preluării 

temporare în administrarea Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru, a 

tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia 

de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate 

de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare. 

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 și art. 91 alin. 4  lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22  și art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

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 predarea temporară în administrare, Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al 

Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare comunei 

Sîntimbru traversate de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare, tronsoane 

identificate conform anexei -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la proiectul de investiție 

„Modernizare trotuare, rigole, accese şi zone verzi în comuna Sîntimbru, DJ 107 B”. 

Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare, tronsoanele din drumul județean 

menționate în anexă, se retransmit Consiliului Județean Alba.  
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Art. 4. Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa se face pe bază 

de protocol încheiat între cele două autorități publice locale. 

Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului, Direcţia 

dezvoltare şi bugete  și al Direcției juridică şi relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, comunei Sântimbru, Direcţiei gestionarea 

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

Alba. 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 276 

Cugir,  8 septembrie 2017 
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Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 276 din 8 septembrie 2017  

 

 

 

 

 

Datele de identificare a tronsoanelor de drum din 

DJ 107B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi –  

Roşia de Secaş - limita județul Sibiu care se predă temporar în administrare,  

Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru 

  

 

 

 

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 

kilometrică 

Lungime 

km 

DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - 

Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de 

Secaş - limita județul Sibiu 

Intravilan localitatea Sîntimbru 0+088-2+460 2,372  

Intravilan localitatea Galtiu 2+580-3+105 0,525 

Intravilan localitatea Coşlariu 5+001-6+294 1,293 

Total 4,190 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării Programului sportiv „ALBA - cel mai cunoscut județ în voleiul 

feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul feminin 

românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj,  

aferent anului competiţional 2017-2018 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării Programului sportiv „ALBA- cel mai 

cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în 

voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 

2017-2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării Programului 

sportiv „ALBA- cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din 

Transilvania campion în voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, 

aferent anului competiţional 2017-2018;  

- raportul de specialitate nr. 16007 din 4 septembrie 2017, comun, al Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba; 

- adresa nr. 573 din 30 august 2017 a Clubului Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj înregistrată  la 

registratura Consiliului Judetean Alba cu  nr. 15764 din 30 august 2017;  

- raportul nr. 15924/2017 al Comisiei de verificare a documentaţiilor de finanţare depuse de către 

solicitanţi în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017, privind eligibilitatea, 

completitudinea şi încadrarea cheltuielilor în legislaţia naţională în vigoare şi în Regulamentul privind 

condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 265/2017, a cererii de finanţare depuse de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba-

Blaj. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 107/2017 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a contractului - cadru încheiat cu 

beneficiarii finanțării; 

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: 

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

ulterioare; 

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

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

 - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 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  
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HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „ALBA - cel mai cunoscut județ în voleiul 

feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul feminin 

românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018, în 

sumă de 2.000.000 lei, conform anexei  la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Clubului Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj, 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.               

                             

    

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 277 

Cugir, 8 septembrie 2017       

http://www.cjalba.ro/


 

 

Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr.277/08.09.2017 

 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv  “ALBA – Cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc! BLAJ – Primul și Unicul oraș din 

Transilvania- Campion în voleiul feminin românesc!” 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Participarea la meciurile din 

Campionatul National al 

României            Divizia A1,            

Cupa României,  Cupele 

Europene, alte competiții. 

Delegația sportivă (sportivi, antrenor 

principal, antrenor secund,preparator 

fizic, statistician, maseur-

kinetoterapeut, delegați oficiali ai 

clubului), arbitrii principali și 

auxiliari, delegați oficiali numiți de 

federațiile de specialitate, personal 

auxiliar,medici, asistenți medicali, 

asistența medicală de specialitate, 

ISU, Jandarmerie, Poliție etc. 

Indemnizații arbitrii principali și auxiliari, 

delegați oficiali, medici, asistenți medicali, 

personal auxiliar 

  25.500 - Apărarea titlului de 

Campioană a României 

sau cel puțin clasarea  

în primele 3 echipe în 

Campionatul României 

; 

 

- Apărarea titlului de 

câștigătoare a   Cupei  

României sau cel puțin 

participarea in 

turneul final IV; 

 

Cheltuieli de participare la competiții 

(masa,cazare,transport delegație sportivă, 

arbitrii principali și auxiliari, delegați 

oficiali, delegați oficiali ai 

clubului,medici,asistenți medicali, personal 

auxiliar) 

191.250 

Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru 

participare la competiții (alimentație efort, 

asigurări medicale, vize,servicii închiriere 

baze sportive, aparatura și spații de 

conferințe, refacere după efort, servicii 

ambulanță) 

42.500 
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Remunerații ale 

participanților la activitatea 

sportivă și alte obligații 

prevăzute în contractele de 

activitate sportivă.  

Sportivi, antrenori (antrenor 

principal, antrenor secund, preparator 

fizic, statistician), maseur- 

kinetoterapeut,medici, asistenți 

medicali etc. 

Cheltuieli aferente remunerațiilor potrivit 

contractelor de activitate sportivă 

1.172.500 

 

- Asigurarea participării 

în cupele europene 

sezonul 2018-2019  cat 

și  clasarea în primele 

16 echipe din Europa în 

Liga Campionilor in 

sezonul 2017-2018 

 

 

 

Alte cheltuieli provenite din contractele de 

activitate sportiva  (transport un drum dus 

întors cu auto și/sau  avion pentru sportivi și 

antrenori la venirea și plecarea la/de la lotul 

echipei, masă caldă-un prânz zilnic) 

20.000 

 

 

Asigurarea  condițiilor de 

participare la competițiile 

naționale și internaționale 

Sportivi,antrenori,oficiali ai 

clubului,maseuri, kinetoterapeuți, 

asistența medicală, etc. 

 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 

-Echipament sportiv de pregătire și 

competiție, materiale sportive și publicitare, 

traduceri, medicamente , vitamine, 

susținătoare de efort, materiale sanitare 

,unguente,asistenta și investigații medicale. 

-Taxe înscriere FRV și CEV în competițiile 

interne și internaționale, taxe legitimare 

sportivi, alte taxe prevăzute în regulamentele 

FRV și ale organismelor internaționale. 

-Servicii de consultanță în domeniul sportiv 

548.250 

TOTAL 2.000.000 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii,  pe 

anul 2017 

 

 Consiliul Județean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 

local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017. 

- raportul de specialitate nr. 15665/4 septembrie 2017 al Direcției dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017. 

- raportul de specialitate nr. 15665/4 septembrie 2017 al Direcției dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. ABG_STZ_13057/2017 privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare pe anul 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

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

4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Județului 

Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  

pe anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 

431.994,05  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în sumă de 

280.540,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se stabileşte 

în sumă de 214.469,56 mii lei. 

                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se stabileşte 

în sumă de 66.071,27 mii lei. 
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 3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 172.925,76 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 159.702,81 mii lei. 

                (3) Bugetul instituțiilor publice  şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri  

proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 13.222,95 mii lei. 

   4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 32.397,96  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 9. Cheltuielile, rectificate pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea”, pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 620,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

6. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 10. (1) Cheltuielile rectificate  pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 11.646,70 mii lei în structura prevăzută în 

anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2)  Repartizarea sumei de 11.646,70 mii lei este următoarea: 

                             - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  3.761,37 mii lei, conform 

anexei 10 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                             - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Alba pe anul 2017 sunt în sumă de 2.706,51 mii lei,  conform anexei 10 „b” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

- Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul de 

masă  suma de  5.178,82 mii lei, conform anexei 10 „c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

7. Alineatele  1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 13. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 

12.863,00 mii lei. 

              (2)  Repartizarea transferurilor  din bugetul local pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        12.378,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                    425,00 mii lei 

8. Alineatul 3 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 14. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative pe anul 2017 pentru Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr.11 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

9. Alineatele 1 și 2 ale articolul 19 se modifică si vor avea următorul cuprins: 

Art. 19. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, 

rectificat  pe anul 2017 se stabilește în sumă de 2.204,27 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 13 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei, rectificat 

pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 13 „aˮ și nr. 13„b”  - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

10. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 119.291,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     11. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 22. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2017, se stabilesc 

în sumă de 22.458,30 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

12. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 23. Cheltuielile rectificate pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2017 se stabilesc 

în sumă de 135,00 mii lei. 

           13. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa 16 a și vor avea 

următorul cuprins: 

    Art. 24. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 

23.319,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                         (2)  Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din bugetul 

local al Județului Alba, rectificat,  potrivit anexei  16 „a” 
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14. Alineatele 1 și 2 ale articolului 25 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 25. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Turism” pe anul 2017,  se stabilesc în 

sumă de 290,43  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.17 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul turismului pe anul 2017, rectificat  

potrivit   anexei  nr.17 „a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

15. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 27.  Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, rectificată pe anul 2017  în structura 

prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

16. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017 pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  147.732,99 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

17. Alineatele  1 și 3 ale articolului 34 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat  pe anul 2017, pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.325,27 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Muzeului Național al Unirii, 

rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 26 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

18. Alineatele  1 și 3 ale articolului 35 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

Art. 35. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.223,67 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 27 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

           (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia pe anul 2017, potrivit anexei nr. 27 „a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

19. Alineatul 3 al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 36. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba Iulia, rectificat pe anul 2017, potrivit anexei nr. 28„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

20. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art.39 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a 

creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017, în structura prevăzută în anexa nr. 30 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

     

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; 

Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 278 

Cugir, 8 septembrie 2017 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 278/8 septembrie 2017 sunt 

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

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aparţinând domeniului public al 

Judeţului Alba, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba    

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil 

aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale 

unui bun imobil aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, aflat în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16117/5 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 9947/31 august 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15922/1 septembrie 2017; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 104/2006 privind aprobarea achiziţionării de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a imobilelor prevăzute pentru 

implementarea proiectelor finanţate prin Programul PHARE 2003; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 118/2006 privind înfiinţarea unităţilor de asistenţă 

socială prevăzute de proiectele finanţate prin Programul Phare 2003, modificată de Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba  nr. 113/2007; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 267/2008 privind aprobarea cuprinderii în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba, a unor imobile achiziţionate 

prin proiecte cu finanţare externă şi transmiterii dreptului de administrare Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra acestora; 

 - Contractului de administrare nr. 16964-10189/2006, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 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, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 867-870 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009) republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, pozițiile cu nr. crt. 27 și 32 astfel cum au fost 

completate și modificate prin H.G. 831/2014; 

 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 modificarea (rectificarea) adresei imobilului situat administrativ în localitatea 

Gîrbova, județul Alba, în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 3 Gîrbova, proprietate 

publică a Judeţului Alba, aflată în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, din „str. Ion Creangă nr. 512”, în „str. Ion Creangă nr. 511”.  

 Art. 2. Poziția cu nr. crt. 171 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:  

 „Imobil situat administrativ în comuna Gîrbova, str. Ion Creangă, nr. 511, judeţul Alba, înscris 

în C.F. nr. 1644 Gîrbova, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 481 şi 482, compus din : 
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 - corp clădire nr. 1, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de 

lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 250,40 mp; 

 - corp clădire nr. 2, edificată în regim P, cu fundaţie beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de 

lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 131,53 mp. 

 Teren aferent în suprafaţă totală de 1773 mp. 

 Vecinităţi: Sud – proprietate particulară; Est– proprietate particulară; Vest– proprietate 

particulară; Nord - str. Ion Creangă.”  

Art. 3. Contractul de administrare nr. 16964-10189/2006, încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, se va modifica în mod 

corespunzător, prin Act adiţional. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

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

hotărâri. 

Art. 5. 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 Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice și Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                  

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 279  

Cugir, 8 septembrie 2017 
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ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea valorii bunurilor realizate până la data de 31 august 2017, în cadrul  

Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)”  

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind stabilirea valorii bunurilor realizate până la data de 31 august 

2017 în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi 

Faza 2)”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea valorii bunurilor realizate până 

la data de 31 august 2017 în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)”; 

 - raportul de specialitate nr. 16219/6 septembrie 2017, comun, al Direcției dezvoltare si bugete 

și al Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 și a 

Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 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. c și art. 91 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

-  Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi 

completarile ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin 

Ordinul Minstrului Finantelor publice nr. 1917/2005, cu modificările şi completarile ulterioare; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă Metodologia de calcul privind repartizarea cheltuielilor indirecte efectuate 

până la data de 31 august 2017 în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)” , conform anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se stabilește valoarea bunurilor realizate până la data de 31 august 2017 în cadrul 

Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi Faza 2)”, urmare 

a aplicării metodologiei de calcul prezentate la art. 1, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

      Art. 3. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Direcția 

amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete și Direcției amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ 

             PREŞEDINTE,                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                    ION DUMITREL                                                     VASILE BUMBU 

 

 

Nr. 280 

Cugir, 8 septembrie 2017  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 280/8 septembrie 2017  

 

 

Metodologia de calcul privind repartizarea cheltuielilor indirecte efectuate în cadrul Proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 

 (Faza 1 şi Faza 2)” 

 

 Procedeul suplimentării (forma clasică) varianta coeficientului unic: 

Această variantă presupune repartizarea unei întregi categorii de cheltuieli comune (indirecte) pe 

purtători cu ajutorul unui singur coeficient de suplimentare calculat după următoarea formulă: 

 

 
 

în care: 

ks = reprezintă coeficientul de suplimentare 

CHr = cheltuieli de repartizat 

bj = marimea bazei de repartizare în cazul sectoarelor/categoriilor de cheltuieli 

n = numarul sectoarelor/categoriilor de cheltuieli 

Calculul cotei de cheltuieli R ce revin unei categorii de cheltuieli folosind relația: 

Rj = bj x ks 

 I. Repartizarea cheltuielilor cu salariile 

Categorie cheltuieli 

/Denumire investitie 

Coeficient de 

repartizare  

Cheltuieli de 

repartizat - 

lei- 

Baza de 

repartizare - lei- 

Cota de 

cheltuieli 

repartizate - 

lei- 

0 ks CHr bj  Rj 

Cheltuieli cu salariile 

0.0095692866 

1,596,097.00     

CMID   0.00 0.00 

Poarta de acces și barieră 4,784.19 45.78 

Gard de împrejmuire 112,592.92 1,077.43 

Cabină poartă şi cabină 

cântar 67,748.04 648.30 

Platformă electronică de 

cântărire auto 182,106.94 1,742.63 

Sistem de spălare anvelope 270,927.78 2,592.59 

Depozit ecologic - Celula 

1 15,995,347.25 153,064.06 

Puțuri monitorizare panză 

freatica Celula 1  65,053.13 622.51 

Plăci tasare Celula 1 

închisă 5,783.41 55.34 

Staţie epurare levigat 4,498,081.64 43,043.43 
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Grup electrogen tratare 

levigat 58,935.60 563.97 

Bazin stocare levigat 688,754.55 6,590.89 

Bazin stocare efluent 289,966.23 2,774.77 

Reţea circulare levigat 205,167.77 1,963.31 

Pompă levigat SP1 91,956.64 879.96 

Pompă levigat SP2 12,678.88 121.33 

Pompă levigat SP3 12,678.88 121.33 

Pompă levigat SP4 34,677.72 331.84 

Pompă levigat SP5 34,677.72 331.84 

Senzor de nivel în bazinul 

pentru levigat 442.61 4.24 

Staţie colectare gaz de 

depozit 33,480.00 320.38 

Staţie ardere gaz de depozit 596,813.60 5,711.08 

Reţea colectare gaz de 

depozit 126,876.70 1,214.12 

Puţuri colectare gaz de 

depozit 55,939.82 535.30 

Puţuri observaţie migrare 

gaz de depozit 55,175.73 527.99 

Clădire administrativă 755,545.32 7,230.03 

Centrală termică electrica 

Pn30 kw in clădirea 

administrativă 6,270.05 60.00 

Boiler 500 l în clădirea 

administrativă 3,955.93 37.86 

Vas de expansiune 40 l în 

clădirea administrativă 194.35 1.86 

Vas de expansiune 25 l în 

clădirea administrativă 139.81 1.34 

Pompa de circulație cazan 

în clădirea administrativă 2,159.63 20.67 

Pompa de circulație boiler 

în clădirea administrativă 731.11 7.00 

Regulator electronic în 

clădirea administrativă 699.52 6.69 

Sistem aer condiţionat  

(9600 BTU/h) 7,238.83 69.27 

Sistem aer condiţionat  

(11300 BTU/h) 3,885.53 37.18 

Ventilator centrifugal 150 l 

in clădirea administrativă  415.80 3.98 

Ventilator centrifugal 125 l 

în clădirea administrativă  1,283.04 12.28 

Birou în clădirea 

administrativă 2,818.80 26.97 

Scaun rotativ cu brate în 

clădirea administrativă 7,654.50 73.25 

Scaun rotativ în clădirea 

administrativă 4,471.20 42.79 
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Dulap arhivare în clădirea 

administrativă 12,587.40 120.45 

Dulap suspendat  în 

clădirea administrativă 2,381.40 22.79 

PC pentru aplicațții Office 

inclusiv licența software  în 

clădirea administrativă 19,537.20 186.96 

Multifuncționala Laser Jet 

A4  în clădirea 

administrativă 2,770.20 26.51 

Masa de ședinte  în 

clădirea administrativă 1,822.50 17.44 

Masa acoperită cu gresie 

antiacidă în clădirea 

administrativă 44,984.16 430.47 

Chiuveta antiacidă în 

clădirea administrativă 8,592.48 82.22 

Vestiar metalic cu loc 

individual de șezut  în 

clădirea administrativă 18,954.00 181.38 

Balanța analitică  în 

clădirea administrativă 12,514.50 119.75 

Balanța analitică  în 

clădirea administrativă 20,655.00 197.65 

Etuva termoreglabilă în 

clădirea administrativă 33,655.50 322.06 

PH- metru portabil  în 

clădirea administrativă 10,461.14 100.11 

Conducmetru de laborator  

în clădirea administrativă 15,206.94 145.52 

Spectrometru UV  în 

clădirea administrativă 136,468.80 1,305.91 

Oxigenometru portabil  în 

clădirea administrativă 20,605.43 197.18 

Echipament de recoltat 

probe apă/levigat  în 

clădirea administrativă 5,793.12 55.44 

Aparat de distilat apa  în 

clădirea administrativă 22,599.00 216.26 

Statie meteo fixă pentru 

măsurarea parametrilor 

atmosferici  în clădirea 

administrativă 8,505.00 81.39 

Cuptor de calcinare  în 

clădirea administrativă 157,950.00 1,511.47 

Nisa de laborator  în 

clădirea administrativă 115,400.70 1,104.30 

Baie de nisip  în clădirea 

administrativă 21,019.50 201.14 

Sticlărie de laborator  în 

clădirea administrativă   7,290.00 69.76 

Termoreactor  în clădirea 

administrativă 126,526.70 1,210.77 

Analizor portabil de gaze  

în clădirea administrativă 40,878.90 391.18 

Garaj si atelier auto 715,207.97 6,844.03 



 

 

54 

Aerotermă electrică în 

garaj şi atelier auto  27,327.26 261.50 

Convector electric 1500 w 

în garaj și atelier auto 223.56 2.14 

Convector electric 1000 w 

în garaj și atelier auto   423.70 4.05 

Boiler electric 10 l în garaj 

si atelier auto 292.74 2.80 

Ventilator axial în garaj și 

atelier auto  2,108.70 20.18 

Compresor în garaj și 

atelier auto 4,190.40 40.10 

Aparat de sudura electric in 

garaj si atelier auto 1,441.80 13.80 

Rastel cu polite in garaj si 

atelier auto 842.40 8.06 

Banc de lucru in garaj si 

atelier auto 2,624.40 25.11 

Drumuri şi platforme 

interne 10,580,994.15 101,252.57 

Clădire tratare mecanică 5,331,200.58 51,015.79 

Tocător în clădirea de 

tratare mecanică 2,164,737.94 20,715.00 

Separator magnetic în 

clădirea de tratare 

mecanică 265,845.01 2,543.95 

Sită rotativă în clădirea de 

tratare mecanică 1,531,773.62 14,657.98 

Benzi transportoare în 

clădirea de tratare 

mecanică 373,448.94 3,573.64 

Biofiltru 1,493,890.20 14,295.46 

Biocelule 15,662,464.96 149,878.62 

Sistem control (Hard + 

SOFT) Biocelule 51,040.54 488.42 

Clădire maturare 6,761,722.87 64,704.86 

Sită rafinare în clădire 

marurare 1,228,409.50 11,755.00 

Clădire sortare 12,291,171.77 117,617.75 

Benzi transportoare în 

clădire sortare 2,492,599.20 23,852.40 

Separator magnetic în 

clădire sortare 259,131.60 2,479.70 

Presă de balotat în clădire 

sortare 3,208,296.00 30,701.10 

Cabină de sortare cu sistem 

de ventilare în clădire 

sortare 2,159,430.00 20,664.20 

Scaune în clădirea de 

sortare 1,890.00 18.09 

Dulapuri vestiare în 

clădirea de sortare 3,369.60 32.24 

Dulapuri în clădirea de 

sortare 4,395.60 42.06 

Masă birou în clădirea de 

sortare 783.00 7.49 

Masă bucătărie în clădirea 

de sortare 124.80 1.19 

Gospodărie de apă 129,201.79 1,236.37 
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Reţea alimentare cu apă 204,557.26 1,957.47 

Reţea alimentare şi 

colectare apă tehnologică 647,656.62 6,197.61 

Reţea alimentare cu apă de 

incendiu 280,541.17 2,684.58 

Reţea canalizare menajeră 160,534.12 1,536.20 

Reţea colectare ape 

pluviale 620,882.30 5,941.40 

Sistem irigare spaţii verzi 27,472.28 262.89 

Staţie mobilă de carburanţi 32,940.00 315.21 

Reţea distribuţie energie 

electrică 2,471,821.45 23,653.57 

 Instalaţie electrică de 

iluminat exterior 181,699.51 1,738.73 

Containere 628,716.27 6,016.37 

Maşină cu cârlig (Hook - 

lift) 1,812,791.53 17,347.12 

Incarcator frontal  1,374,138.44 13,149.52 

Motostivuitor  480,239.60 4,595.55 

Sistem automatizare şi 

monitorizare 723,935.38 6,927.55 

Sistem de comunicaţie  90,823.26 869.11 

Spaţii verzi 248,226.00 2,375.35 

STAIE BLAJ 0.00 0.00 

Container administrativ 33,442.69 320.02 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 4.48 

Birou simplu  212.40 2.03 

Scaune 453.60 4.34 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 8.52 

Chiuveta 188.40 1.80 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,443.60 214.77 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,346.45 41.59 

Container sanitar 44,591.09 426.70 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 19.48 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 3.65 

Container statie de 

pompare 33,443.97 320.03 

Staţie de pompe 14,093.62 134.87 

Rezervor apă 3,803.38 36.40 

Cantar auto 159,130.78 1,522.77 

Drumuri 2,777,793.32 26,581.50 

Palnie de alimentare 

prescontainer  747,871.63 7,156.60 

Reţea electrică 157,220.44 1,504.49 

Gard si poarta 150,594.66 1,441.08 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 24,925.81 238.52 

Retea de canalizare 17,098.96 163.62 

Reţea electrică iluminat 

exterior 175,428.89 1,678.73 
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Reţea colectare ape 

pluviale 126,293.89 1,208.54 

Spaţii verzi 2,610.43 24.98 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 2,737,920.00 26,199.94 

Prescontainere de 24mc 358,262.54 3,428.32 

Dotari PSI  2,152.80 20.60 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 10.70 

STAȚIE TĂRTĂRIA 0.00 0.00 

Container administrativ 33,559.88 321.14 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 4.48 

Birou simplu  212.40 2.03 

Scaune 453.60 4.34 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 8.52 

Chiuveta 188.40 1.80 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,444.20 214.77 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,650.25 44.50 

Container sanitar 44,747.35 428.20 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 19.48 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 3.65 

Container statie de 

pompare 33,561.17 321.16 

Staţie de pompe 14,093.62 134.87 

Rezervor apă 3,803.38 36.40 

Cantar auto 159,133.18 1,522.79 

Drumuri 2,765,960.27 26,468.27 

Palnie de alimentare 

prescontainer  652,245.56 6,241.52 

Reţea electrică 162,755.73 1,557.46 

Gard si poarta 116,687.44 1,116.62 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 23,963.00 229.31 

Retea de canalizare 17,570.22 168.13 

Reţea electrică iluminat 

exterior 207,687.91 1,987.43 

Reţea colectare ape 

pluviale 145,418.36 1,391.55 

Spaţii verzi 4,375.91 41.87 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 3,422,400.00 32,749.93 

Prescontainere de 24mc 716,525.07 6,856.63 

Dotari PSI  2,611.20 24.99 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 10.70 

ÎNCHIDERI ABRUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 787,031.71 7,531.33 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  31,682.26 303.18 

Martori de tasare 1,570.88 15.03 

Instalatie gestionare levigat 56,849.49 544.01 

Pompa levigat 43,076.19 412.21 
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Rigola perimetrala ape 

pluviale   72,207.43 690.97 

Drum perimetral de 

inspectie  53,701.99 513.89 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  128,786.41 1,232.39 

Instalatie electrică 33,573.88 321.28 

ÎNCHIDERI AIUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,902,665.95 27,776.44 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  7,956.61 76.14 

Martori de tasare 163.77 1.57 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 114,941.64 1,099.91 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 496,551.80 4,751.65 

Instalatie gestionare levigat 120,112.07 1,149.39 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   32,059.99 306.79 

Drum perimetral de 

inspectie  60,105.13 575.16 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  61,578.59 589.26 

Instalatii electrică 31,501.31 301.45 

ÎNCHIDERI ALBA 

IULIA 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 7,058,528.71 67,545.08 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  62,518.32 598.26 

Martori de tasare 2,698.92 25.83 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 1,100,831.09 10,534.17 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 686,698.43 6,571.21 

Instalatie gestionare levigat 331,758.44 3,174.69 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   646,901.29 6,190.38 

Drum perimetral de 

inspectie  94,960.26 908.70 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  208,559.52 1,995.77 

Instalatii electrică 20,803.50 199.07 

ÎNCHIDERI BLAJ 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,527,759.43 24,188.85 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  76,370.78 730.81 

Martori de tasare 1,525.30 14.60 

Instalatie gestionare levigat 136,562.34 1,306.80 

Pompa levigat 41,821.54 400.20 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   181,332.74 1,735.22 

Drum perimetral de 

inspectie  116,760.93 1,117.32 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  232,414.01 2,224.04 

Instalatii electrică 31,664.89 303.01 
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ÎNCHIDERI CÎMPENI 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 588,816.55 
5,634.55 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  
35,935.47 

343.88 

Martori de tasare 793.07 7.59 

Instalatie gestionare levigat 43,119.62 
412.62 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

58,454.22 

559.37 

Drum perimetral de 

inspectie  

49,050.80 

469.38 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

110,680.01 

1,059.13 

ÎNCHIDERI CUGIR 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 1,826,204.15 
17,475.47 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  

35,192.33 

336.77 

Martori de tasare 2,334.15 22.34 

Instalatie gestionare levigat 65,948.67 631.08 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

100,793.61 

964.52 

Drum perimetral de 

inspectie  

70,192.74 

671.69 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

184,621.10 

1,766.69 

ÎNCHIDERI  OCNA 

MUREȘ 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 5,229,601.33 50,043.55 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  34,599.31 331.09 

Martori de tasare 9,152.99 87.59 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 807,813.98 7,730.20 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 631,787.75 6,045.76 

Instalatie gestionare levigat 125,711.84 1,202.97 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   179,817.60 1,720.73 

Drum perimetral de 

inspectie  172,005.22 1,645.97 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  307,773.28 2,945.17 

Instalatii electrică 56,746.37 543.02 

ECHIPAMENTE 

COLECTARE DEȘEURI 0.00 0.00 

Containere pentru colectare 

deşeuri de hârtie şi carton 

(1,1mc) 2,253,906.96 21,568.28 

Containere pentru colectare 

deşeuri de plastic şi metal 

(1,1mc) 2,243,002.38 21,463.93 

Containere pentru colectare 

deşeuri de sticlă (1,1mc) 2,313,047.57 22,134.22 

Unităţi de compostare 

individuală 3,505,653.53 33,546.60 
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Containere pentru colectare 

deşeuri periculoase 

menajere (16mc) 975,348.18 9,333.39 

Containere pentru colectare 

deşeuri voluminoase 

(15mc) 750,516.35 7,181.91 

Containere pentru colectare 

deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice 

(30mc) 437,844.97 4,189.86 

DRUMURI ACCES 0.00 0.00 

 DRUM ACCES CMID 

GALDA DE JOS 4,237,481.75 40,549.68 

 DRUM ACCES STAŢIA 

DE TRANSFER 

DEŞEURI TĂRTĂRIA 362,066.92 3,464.72 

DRUM ACCES STAŢIA 

DE TRANSFER 

DEŞEURI BLAJ 919,829.87 8,802.12 

BRANȘAMENTE 

ELECTRICE 0.00 0.00 

 BRANŞAMENT 

ELECTRIC CMID 

GALDA DE JOS 903,289.07 8,643.83 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC STAŢIA DE 

TRANSFER DEŞEURI 

TĂRTĂRIA 404,589.44 3,871.63 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC STAŢIA DE 

TRANSFER DEŞEURI 

BLAJ 9,716.35 92.98 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

ABRUD 5,604.89 53.63 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

AIUD 2,380.00 22.77 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

ALBA IULIA 2,380.00 22.77 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

BLAJ 570.39 5.46 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

OCNA MUREŞ 29,131.20 278.76 

BUNURI UIP 0.00 0.00 

Calculator + Licenţă 10,140.72 97.04 

Statie grafică + Licenţă  10,241.16 98.00 

Laptop + Licenţă 18,694.24 178.89 

Imprimantă 1,610.76 15.41 

Aparat foto 978.36 9.36 
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Birou calculator 3,393.88 32.48 

Scaun Birou 954.80 9.14 

Dulap 4,079.60 39.04 

Masa sedinta 595.20 5.70 

Scaun masa sedinta 937.44 8.97 

Total 1,596,097.00 166,793,728.62 1,596,097.00 

     II. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de asistență în implementare 

Categorie cheltuieli 

/Denumire investitie 

Coeficient de 

repartizare  

Cheltuieli de 

repartizat - 

lei- 

Baza de 

repartizare - lei- 

Cota de 

cheltuieli 

repartizate - 

lei- 

0 ks CHr bj  Rj 

Cheltuieli cu asistenta în 

implementare 

0.0077005287 

1,284,399.90 

    

CMID   0.00 0.00 

Poarta de acces si barieră 4,784.19 36.84 

Gard de imprejmuire 112,592.92 867.03 

Cabină poartă şi cabină 

cântar 67,748.04 521.70 

Platformă electronică de 

cântărire auto 182,106.94 1,402.32 

Sistem de spălare anvelope 270,927.78 2,086.29 

Depozit ecologic - Celula 

1 15,995,347.25 123,172.63 

Puturi monitorizare panză 

freatica Celula 1  65,053.13 500.94 

Placi tasare Celula 1 

închisă 5,783.41 44.54 

Staţie epurare levigat 4,498,081.64 34,637.61 

Grup electrogen tratare 

levigat 58,935.60 453.84 

Bazin stocare levigat 688,754.55 5,303.77 

Bazin stocare efluent 289,966.23 2,232.89 

Reţea circulare levigat 205,167.77 1,579.90 

Pompă levigat SP1 91,956.64 708.11 

Pompă levigat SP2 12,678.88 97.63 

Pompă levigat SP3 12,678.88 97.63 

Pompă levigat SP4 34,677.72 267.04 

Pompă levigat SP5 34,677.72 267.04 

Senzor de nivel in bazinul 

pentru levigat 442.61 3.41 

Staţie colectare gaz de 

depozit 33,480.00 257.81 

Staţie ardere gaz de depozit 596,813.60 4,595.78 

Reţea colectare gaz de 

depozit 126,876.70 977.02 

Puţuri colectare gaz de 

depozit 55,939.82 430.77 

Puţuri observaţie migrare 

gaz de depozit 55,175.73 424.88 

Clădire administrativă 755,545.32 5,818.10 

Centrala termica electrica 

Pn30 kw in clădirea 

administrativă 6,270.05 48.28 
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Boiler 500 l in clădirea 

administrativă 3,955.93 30.46 

Vas de expansiune 40 l in 

clădirea administrativă 194.35 1.50 

Vas de expansiune 25 l in 

clădirea administrativă 139.81 1.08 

Pompa de circulatie cazan 

in clădirea administrativă 2,159.63 16.63 

Pompa de circulatie boiler 

in clădirea administrativă 731.11 5.63 

Regulator electronic in 

clădirea administrativă 699.52 5.39 

Sistem aer condiţionat  

(9600 BTU/h) 7,238.83 55.74 

Sistem aer condiţionat  

(11300 BTU/h) 3,885.53 29.92 

Ventilator centrifugal 150 l 

in clădirea administrativă  415.80 3.20 

Ventilator centrifugal 125 l 

in clădirea administrativă  1,283.04 9.88 

Birou in clădirea 

administrativă 2,818.80 21.71 

Scaun rotativ cu brate in 

clădirea administrativă 7,654.50 58.94 

Scaun rotativ in clădirea 

administrativă 4,471.20 34.43 

Dulap arhivare in clădirea 

administrativă 12,587.40 96.93 

Dulap suspendat  in 

clădirea administrativă 2,381.40 18.34 

PC pentru aplicatii Office 

inclusive licenta software  

in clădirea administrativă 19,537.20 150.45 

Multifunctionala Laser Jet 

A4  in clădirea 

administrativă 2,770.20 21.33 

Masa de sedinte  in 

clădirea administrativă 1,822.50 14.03 

Masa acoperita cu gresie 

antiacida in clădirea 

administrativă 44,984.16 346.40 

Chiuveta antiacida in 

clădirea administrativă 8,592.48 66.17 

Vestiar metallic cu loc 

individual de sezut  in 

clădirea administrativă 18,954.00 145.96 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 12,514.50 96.37 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 20,655.00 159.05 

Etuva termoreglabila  in 

clădirea administrativă 33,655.50 259.17 

PH-metru portabil  in 

clădirea administrativă 10,461.14 80.56 
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Conducmetru de laborator  

in clădirea administrativă 15,206.94 117.10 

Spectrometru UV  in 

clădirea administrativă 136,468.80 1,050.88 

Oxigenometru portabil  in 

clădirea administrativă 20,605.43 158.67 

Echipament de recoltat 

probe apa/levigat  in 

clădirea administrativă 5,793.12 44.61 

Aparat de distilat apa  in 

clădirea administrativă 22,599.00 174.02 

Statie meteo fixa pt. 

masurarea parametrilor 

atmosferici  in clădirea 

administrativă 8,505.00 65.49 

Cuptor de calcinare  in 

clădirea administrativă 157,950.00 1,216.30 

Nisa de laborator  in 

clădirea administrativă 115,400.70 888.65 

Baie de nisip  in clădirea 

administrativă 21,019.50 161.86 

Sticlărie de laborator  in 

clădirea administrativă   7,290.00 56.14 

Termoreactor  in clădirea 

administrativă 126,526.70 974.32 

Analizor portabil de gaze  

in clădirea administrativă 40,878.90 314.79 

Garaj si atelier auto 715,207.97 5,507.48 

Aerotermă electrică în 

garaj şi atelier auto  27,327.26 210.43 

Convector electric 1500 w 

in garaj si atelier auto 223.56 1.72 

Convector electric 1000 w 

in garaj si atelier auto   423.70 3.26 

Boiler electric 10 l in garaj 

si atelier auto 292.74 2.25 

Ventilator axial in garaj si 

atelier auto  2,108.70 16.24 

Compresor in garaj si 

atelier auto 4,190.40 32.27 

Aparat de sudura electric in 

garaj si atelier auto 1,441.80 11.10 

Rastel cu polite in garaj si 

atelier auto 842.40 6.49 

Banc de lucru in garaj si 

atelier auto 2,624.40 20.21 

Drumuri şi platforme 

interne 10,580,994.15 81,479.25 

Clădire tratare mecanică 5,331,200.58 41,053.06 

Tocător în clădirea de 

tratare mecanică 2,164,737.94 16,669.63 

Separator magnetic în 

clădirea de tratare 

mecanică 265,845.01 2,047.15 

Sită rotativă în clădirea de 

tratare mecanică 1,531,773.62 11,795.47 
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Benzi transportoare în 

clădirea de tratare 

mecanică 373,448.94 2,875.75 

Biofiltru 1,493,890.20 11,503.74 

Biocelule 15,662,464.96 120,609.26 

Sistem control (Hard + 

SOFT) Biocelule 51,040.54 393.04 

Clădire maturare 6,761,722.87 52,068.84 

Sită rafinare în clădire 

marurare 1,228,409.50 9,459.40 

Clădire sortare 12,291,171.77 94,648.52 

Benzi transportoare în 

clădire sortare 2,492,599.20 19,194.33 

Separator magnetic în 

clădire sortare 259,131.60 1,995.45 

Presă de balotat în clădire 

sortare 3,208,296.00 24,705.58 

Cabină de sortare cu sistem 

de ventilare în clădire 

sortare 2,159,430.00 16,628.75 

Scaune în clădirea de 

sortare 1,890.00 14.55 

Dulapuri vestiare în 

clădirea de sortare 3,369.60 25.95 

Dulapuri în clădirea de 

sortare 4,395.60 33.85 

Masă birou în clădirea de 

sortare 783.00 6.03 

Masă bucătărie în clădirea 

de sortare 124.80 0.96 

Gospodărie de apă 129,201.79 994.92 

Reţea alimentare cu apă 204,557.26 1,575.20 

Reţea alimentare şi 

colectare apă tehnologică 647,656.62 4,987.30 

Reţea alimentare cu apă de 

incendiu 280,541.17 2,160.32 

Reţea canalizare menajeră 160,534.12 1,236.20 

Reţea colectare ape 

pluviale 620,882.30 4,781.12 

Sistem irigare spaţii verzi 27,472.28 211.55 

Staţie mobilă de carburanţi 32,940.00 253.66 

Reţea distribuţie energie 

electrică 2,471,821.45 19,034.33 

 Instalaţie electrică de 

iluminat exterior 181,699.51 1,399.18 

Containere 628,716.27 4,841.45 

Maşină cu cârlig (Hook - 

lift) 1,812,791.53 13,959.45 

Incarcator frontal  1,374,138.44 10,581.59 

Motostivuitor  480,239.60 3,698.10 

Sistem automatizare şi 

monitorizare 723,935.38 5,574.69 

Sistem de comunicaţie  90,823.26 699.39 

Spaţii verzi 248,226.00 1,911.47 

STATIE BLAJ 0.00 0.00 

Container administrativ 33,442.69 257.53 
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Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 3.60 

Birou simplu  212.40 1.64 

Scaune 453.60 3.49 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 6.86 

Chiuveta 188.40 1.45 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,443.60 172.83 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,346.45 33.47 

Container sanitar 44,591.09 343.37 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 15.67 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 2.94 

Container statie de 

pompare 33,443.97 257.54 

Staţie de pompe 14,093.62 108.53 

Rezervor apă 3,803.38 29.29 

Cantar auto 159,130.78 1,225.39 

Drumuri 2,777,793.32 21,390.48 

Palnie de alimentare 

prescontainer  747,871.63 5,759.01 

Reţea electrică 157,220.44 1,210.68 

Gard si poarta 150,594.66 1,159.66 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 24,925.81 191.94 

Retea de canalizare 17,098.96 131.67 

Reţea electrică iluminat 

exterior 175,428.89 1,350.90 

Reţea colectare ape 

pluviale 126,293.89 972.53 

Spaţii verzi 2,610.43 20.10 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 2,737,920.00 21,083.43 

Prescontainere de 24mc 358,262.54 2,758.81 

Dotari PSI  2,152.80 16.58 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 8.61 

STATIE TARTARIA 0.00 0.00 

Container administrativ 33,559.88 258.43 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 3.60 

Birou simplu  212.40 1.64 

Scaune 453.60 3.49 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 6.86 

Chiuveta 188.40 1.45 
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PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,444.20 172.83 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,650.25 35.81 

Container sanitar 44,747.35 344.58 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 15.67 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 2.94 

Container statie de 

pompare 33,561.17 258.44 

Staţie de pompe 14,093.62 108.53 

Rezervor apă 3,803.38 29.29 

Cantar auto 159,133.18 1,225.41 

Drumuri 2,765,960.27 21,299.36 

Palnie de alimentare 

prescontainer  652,245.56 5,022.64 

Reţea electrică 162,755.73 1,253.31 

Gard si poarta 116,687.44 898.55 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 23,963.00 184.53 

Retea de canalizare 17,570.22 135.30 

Reţea electrică iluminat 

exterior 207,687.91 1,599.31 

Reţea colectare ape 

pluviale 145,418.36 1,119.80 

Spaţii verzi 4,375.91 33.70 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 3,422,400.00 26,354.29 

Prescontainere de 24mc 716,525.07 5,517.62 

Dotari PSI  2,611.20 20.11 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 8.61 

INCHIDERI ABRUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 787,031.71 6,060.56 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  31,682.26 243.97 

Martori de tasare 1,570.88 12.10 

Instalatie gestionare levigat 56,849.49 437.77 

Pompa levigat 43,076.19 331.71 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   72,207.43 556.04 

Drum perimetral de 

inspectie  53,701.99 413.53 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  128,786.41 991.72 

Instalatie electrică 33,573.88 258.54 

INCHIDERI AIUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,902,665.95 22,352.06 
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Puturi de monitorizare ape 

subterane  7,956.61 61.27 

Martori de tasare 163.77 1.26 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 114,941.64 885.11 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 496,551.80 3,823.71 

Instalatie gestionare levigat 120,112.07 924.93 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   32,059.99 246.88 

Drum perimetral de 

inspectie  60,105.13 462.84 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  61,578.59 474.19 

Instalatii electrică 31,501.31 242.58 

INCHIDERI ALBA 

IULIA 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 7,058,528.71 54,354.40 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  62,518.32 481.42 

Martori de tasare 2,698.92 20.78 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 1,100,831.09 8,476.98 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 686,698.43 5,287.94 

Instalatie gestionare levigat 331,758.44 2,554.72 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   646,901.29 4,981.48 

Drum perimetral de 

inspectie  94,960.26 731.24 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  208,559.52 1,606.02 

Instalatii electrică 20,803.50 160.20 

INCHIDERI BLAJ 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,527,759.43 19,465.08 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  76,370.78 588.10 

Martori de tasare 1,525.30 11.75 

Instalatie gestionare levigat 136,562.34 1,051.60 

Pompa levigat 41,821.54 322.05 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   181,332.74 1,396.36 

Drum perimetral de 

inspectie  116,760.93 899.12 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  232,414.01 1,789.71 

Instalatii electrică 31,664.89 243.84 

INCHIDERI CÎMPENI 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 588,816.55 4,534.20 
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Puturi de monitorizare ape 

subterane  
35,935.47 

276.72 

Martori de tasare 793.07 6.11 

Instalatie gestionare levigat 43,119.62 332.04 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

58,454.22 

450.13 

Drum perimetral de 

inspectie  

49,050.80 

377.72 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

110,680.01 

852.29 

INCHIDERI CUGIR 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 1,826,204.15 14,062.74 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  

35,192.33 

271.00 

Martori de tasare 2,334.15 17.97 

Instalatie gestionare levigat 65,948.67 507.84 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

100,793.61 

776.16 

Drum perimetral de 

inspectie  

70,192.74 

540.52 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

184,621.10 

1,421.68 

INCHIDERI OCNA 

MURES 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 5,229,601.33 40,270.70 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  34,599.31 266.43 

Martori de tasare 9,152.99 70.48 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 807,813.98 6,220.59 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 631,787.75 4,865.10 

Instalatie gestionare levigat 125,711.84 968.05 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   179,817.60 1,384.69 

Drum perimetral de 

inspectie  172,005.22 1,324.53 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  307,773.28 2,370.02 

Instalatii electrică 56,746.37 436.98 

ECHIPAMENTE 

COLECTARE DEȘEURI 0.00 0.00 

Containere pentru colectare 

deşeuri de hârtie şi carton 

(1,1mc) 2,253,906.96 17,356.28 

Containere pentru colectare 

deşeuri de plastic şi metal 

(1,1mc) 2,243,002.38 17,272.30 

Containere pentru colectare 

deşeuri de sticlă (1,1mc) 2,313,047.57 17,811.69 
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Unităţi de compostare 

individuală 3,505,653.53 26,995.39 

Containere pentru colectare 

deşeuri periculoase 

menajere (16mc) 975,348.18 7,510.70 

Containere pentru colectare 

deşeuri voluminoase 

(15mc) 750,516.35 5,779.37 

Containere pentru colectare 

deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice 

(30mc) 437,844.97 3,371.64 

DRUMURI ACCES 0.00 0.00 

 DRUM ACCES CMID 

GALDA DE JOS 4,237,481.75 32,630.85 

 DRUM ACCES STAŢIA 

DE TRANSFER 

DEŞEURI TĂRTĂRIA 362,066.92 2,788.11 

DRUM ACCES STAŢIA 

DE TRANSFER 

DEŞEURI BLAJ 919,829.87 7,083.18 

BRANȘAMENTE 

ELECTRICE 0.00 0.00 

 BRANŞAMENT 

ELECTRIC CMID 

GALDA DE JOS 903,289.07 6,955.80 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC STAŢIA DE 

TRANSFER DEŞEURI 

TĂRTĂRIA 404,589.44 3,115.55 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC STAŢIA DE 

TRANSFER DEŞEURI 

BLAJ 9,716.35 74.82 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

ABRUD 5,604.89 43.16 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

AIUD 2,380.00 18.33 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

ALBA IULIA 2,380.00 18.33 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

BLAJ 570.39 4.39 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

OCNA MUREŞ 29,131.20 224.33 
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BUNURI UIP 0.00 0.00 

Calculator + Licenţă 10,140.72 78.09 

Statie grafică + Licenţă  10,241.16 78.86 

Laptop + Licenţă 18,694.24 143.96 

Imprimantă 1,610.76 12.40 

Aparat foto 978.36 7.53 

Birou calculator 3,393.88 26.13 

Scaun Birou 954.80 7.35 

Dulap 4,079.60 31.42 

Masa sedinta 595.20 4.58 

Scaun masa sedinta 937.44 7.22 

Total 1,284,399.90 166,793,728.62 1,284,399.90 

     

     II. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de audit 

Categorie cheltuieli 

/Denumire investitie 

Coeficient de 

repartizare  

Cheltuieli de 

repartizat - 

lei- 

Baza de 

repartizare - lei- 

Cota de 

cheltuieli 

repartizate - 

lei- 

0 ks CHr bj  Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 

audit 

0.0002027659 

33,820.08 

    

CMID   0.00 0.00 

Poarta de acces si barieră 4,784.19 0.97 

Gard de imprejmuire 112,592.92 22.83 

Cabină poartă şi cabină 

cântar 67,748.04 13.74 

Platformă electronică de 

cântărire auto 182,106.94 36.93 

Sistem de spălare anvelope 270,927.78 54.93 

Depozit ecologic - Celula 

1 15,995,347.25 3,243.31 

Puturi monitorizare panză 

freatica Celula 1  65,053.13 13.19 

Placi tasare Celula 1 

închisă 5,783.41 1.17 

Staţie epurare levigat 4,498,081.64 912.06 

Grup electrogen tratare 

levigat 58,935.60 11.95 

Bazin stocare levigat 688,754.55 139.66 

Bazin stocare efluent 289,966.23 58.80 

Reţea circulare levigat 205,167.77 41.60 

Pompă levigat SP1 91,956.64 18.65 

Pompă levigat SP2 12,678.88 2.57 

Pompă levigat SP3 12,678.88 2.57 

Pompă levigat SP4 34,677.72 7.03 

Pompă levigat SP5 34,677.72 7.03 
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Senzor de nivel in bazinul 

pentru levigat 442.61 0.09 

Staţie colectare gaz de 

depozit 33,480.00 6.79 

Staţie ardere gaz de depozit 596,813.60 121.01 

Reţea colectare gaz de 

depozit 126,876.70 25.73 

Puţuri colectare gaz de 

depozit 55,939.82 11.34 

Puţuri observaţie migrare 

gaz de depozit 55,175.73 11.19 

Clădire administrativă 755,545.32 153.20 

Centrala termica electrica 

Pn30 kw in clădirea 

administrativă 6,270.05 1.27 

Boiler 500 l in clădirea 

administrativă 3,955.93 0.80 

Vas de expansiune 40 l in 

clădirea administrativă 194.35 0.04 

Vas de expansiune 25 l in 

clădirea administrativă 139.81 0.03 

Pompa de circulatie cazan 

in clădirea administrativă 2,159.63 0.44 

Pompa de circulatie boiler 

in clădirea administrativă 731.11 0.15 

Regulator electronic in 

clădirea administrativă 699.52 0.14 

Sistem aer condiţionat  

(9600 BTU/h) 7,238.83 1.47 

Sistem aer condiţionat  

(11300 BTU/h) 3,885.53 0.79 

Ventilator centrifugal 150 l 

in clădirea administrativă  415.80 0.08 

Ventilator centrifugal 125 l 

in clădirea administrativă  1,283.04 0.26 

Birou in clădirea 

administrativă 2,818.80 0.57 

Scaun rotativ cu brate in 

clădirea administrativă 7,654.50 1.55 

Scaun rotativ in clădirea 

administrativă 4,471.20 0.91 

Dulap arhivare in clădirea 

administrativă 12,587.40 2.55 

Dulap suspendat  in 

clădirea administrativă 2,381.40 0.48 
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PC pentru aplicatii Office 

inclusive licenta software  

in clădirea administrativă 19,537.20 3.96 

Multifunctionala Laser Jet 

A4  in clădirea 

administrativă 2,770.20 0.56 

Masa de sedinte  in 

clădirea administrativă 1,822.50 0.37 

Masa acoperita cu gresie 

antiacida in clădirea 

administrativă 44,984.16 9.12 

Chiuveta antiacida in 

clădirea administrativă 8,592.48 1.74 

Vestiar metallic cu loc 

individual de sezut  in 

clădirea administrativă 18,954.00 3.84 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 12,514.50 2.54 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 20,655.00 4.19 

Etuva termoreglabila  in 

clădirea administrativă 33,655.50 6.82 

PH-metru portabil  in 

clădirea administrativă 10,461.14 2.12 

Conducmetru de laborator  

in clădirea administrativă 15,206.94 3.08 

Spectrometru UV  in 

clădirea administrativă 136,468.80 27.67 

Oxigenometru portabil  in 

clădirea administrativă 20,605.43 4.18 

Echipament de recoltat 

probe apa/levigat  in 

clădirea administrativă 5,793.12 1.17 

Aparat de distilat apa  in 

clădirea administrativă 22,599.00 4.58 

Statie meteo fixa pt. 

masurarea parametrilor 

atmosferici  in clădirea 

administrativă 8,505.00 1.72 

Cuptor de calcinare  in 

clădirea administrativă 157,950.00 32.03 

Nisa de laborator  in 

clădirea administrativă 115,400.70 23.40 

Baie de nisip  in clădirea 

administrativă 21,019.50 4.26 

Sticlărie de laborator  in 

clădirea administrativă  in 

clădirea administrativă 7,290.00 1.48 



 

 

72 

Termoreactor  in clădirea 

administrativă 126,526.70 25.66 

Analizor portabil de gaze  

in clădirea administrativă 40,878.90 8.29 

Garaj si atelier auto 715,207.97 145.02 

Aerotermă electrică în 

garaj şi atelier auto  27,327.26 5.54 

Convector electric 1500 w 

in garaj si atelier auto 223.56 0.05 

Convector electric 1000 w 

in garaj si atelier auto   423.70 0.09 

Boiler electric 10 l in garaj 

si atelier auto 292.74 0.06 

Ventilator axial in garaj si 

atelier auto  2,108.70 0.43 

Compresor in garaj si 

atelier auto 4,190.40 0.85 

Aparat de sudura electric in 

garaj si atelier auto 1,441.80 0.29 

Rastel cu polite in garaj si 

atelier auto 842.40 0.17 

Banc de lucru in garaj si 

atelier auto 2,624.40 0.53 

Drumuri şi platforme 

interne 10,580,994.15 2,145.46 

Clădire tratare mecanică 5,331,200.58 1,080.99 

Tocător în clădirea de 

tratare mecanică 2,164,737.94 438.94 

Separator magnetic în 

clădirea de tratare 

mecanică 265,845.01 53.90 

Sită rotativă în clădirea de 

tratare mecanică 1,531,773.62 310.59 

Benzi transportoare în 

clădirea de tratare 

mecanică 373,448.94 75.72 

Biofiltru 1,493,890.20 302.91 

Biocelule 15,662,464.96 3,175.81 

Sistem control (Hard + 

SOFT) Biocelule 51,040.54 10.35 

Clădire maturare 6,761,722.87 1,371.05 

Sită rafinare în clădire 

marurare 1,228,409.50 249.08 

Clădire sortare 12,291,171.77 2,492.23 

Benzi transportoare în 

clădire sortare 2,492,599.20 505.41 

Separator magnetic în 

clădire sortare 259,131.60 52.54 
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Presă de balotat în clădire 

sortare 3,208,296.00 650.53 

Cabină de sortare cu sistem 

de ventilare în clădire 

sortare 2,159,430.00 437.86 

Scaune în clădirea de 

sortare 1,890.00 0.38 

Dulapuri vestiare în 

clădirea de sortare 3,369.60 0.68 

Dulapuri în clădirea de 

sortare 4,395.60 0.89 

Masă birou în clădirea de 

sortare 783.00 0.16 

Masă bucătărie în clădirea 

de sortare 124.80 0.03 

Gospodărie de apă 129,201.79 26.20 

Reţea alimentare cu apă 204,557.26 41.48 

Reţea alimentare şi 

colectare apă tehnologică 647,656.62 131.32 

Reţea alimentare cu apă de 

incendiu 280,541.17 56.88 

Reţea canalizare menajeră 160,534.12 32.55 

Reţea colectare ape 

pluviale 620,882.30 125.89 

Sistem irigare spaţii verzi 27,472.28 5.57 

Staţie mobilă de carburanţi 32,940.00 6.68 

Reţea distribuţie energie 

electrică 2,471,821.45 501.20 

 Instalaţie electrică de 

iluminat exterior 181,699.51 36.84 

Containere 628,716.27 127.48 

Maşină cu cârlig (Hook - 

lift) 1,812,791.53 367.57 

Incarcator frontal  1,374,138.44 278.63 

Motostivuitor  480,239.60 97.38 

Sistem automatizare şi 

monitorizare 723,935.38 146.79 

Sistem de comunicaţie  90,823.26 18.42 

Spaţii verzi 248,226.00 50.33 

STATIE BLAJ 0.00 0.00 

Container administrativ 33,442.69 6.78 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 0.09 

Birou simplu  212.40 0.04 

Scaune 453.60 0.09 

Mobilier cu rafturi si 890.40 0.18 
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sertare  

Chiuveta 188.40 0.04 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,443.60 4.55 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,346.45 0.88 

Container sanitar 44,591.09 9.04 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 0.41 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 0.08 

Container statie de 

pompare 33,443.97 6.78 

Staţie de pompe 14,093.62 2.86 

Rezervor apă 3,803.38 0.77 

Cantar auto 159,130.78 32.27 

Drumuri 2,777,793.32 563.24 

Palnie de alimentare 

prescontainer  747,871.63 151.64 

Reţea electrică 157,220.44 31.88 

Gard si poarta 150,594.66 30.54 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 24,925.81 5.05 

Retea de canalizare 17,098.96 3.47 

Reţea electrică iluminat 

exterior 175,428.89 35.57 

Reţea colectare ape 

pluviale 126,293.89 25.61 

Spaţii verzi 2,610.43 0.53 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 2,737,920.00 555.16 

Prescontainere de 24mc 358,262.54 72.64 

Dotari PSI  2,152.80 0.44 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 0.23 

STATIE TARTARIA 0.00 0.00 

Container administrativ 33,559.88 6.80 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 0.09 

Birou simplu  212.40 0.04 

Scaune 453.60 0.09 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 0.18 

Chiuveta 188.40 0.04 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,444.20 4.55 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,650.25 0.94 

Container sanitar 44,747.35 9.07 
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Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 0.41 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 0.08 

Container statie de 

pompare 33,561.17 6.81 

Staţie de pompe 14,093.62 2.86 

Rezervor apă 3,803.38 0.77 

Cantar auto 159,133.18 32.27 

Drumuri 2,765,960.27 560.84 

Palnie de alimentare 

prescontainer  652,245.56 132.25 

Reţea electrică 162,755.73 33.00 

Gard si poarta 116,687.44 23.66 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 23,963.00 4.86 

Retea de canalizare 17,570.22 3.56 

Reţea electrică iluminat 

exterior 207,687.91 42.11 

Reţea colectare ape 

pluviale 145,418.36 29.49 

Spaţii verzi 4,375.91 0.89 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 3,422,400.00 693.95 

Prescontainere de 24mc 716,525.07 145.29 

Dotari PSI  2,611.20 0.53 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 0.23 

INCHIDERI ABRUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 787,031.71 159.58 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  31,682.26 6.42 

Martori de tasare 1,570.88 0.32 

Instalatie gestionare levigat 56,849.49 11.53 

Pompa levigat 43,076.19 8.73 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   72,207.43 14.64 

Drum perimetral de 

inspectie  53,701.99 10.89 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  128,786.41 26.11 

Instalatie electrică 33,573.88 6.81 

INCHIDERI AIUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,902,665.95 588.56 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  7,956.61 1.61 

Martori de tasare 163.77 0.03 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 114,941.64 23.31 
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Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 496,551.80 100.68 

Instalatie gestionare levigat 120,112.07 24.35 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   32,059.99 6.50 

Drum perimetral de 

inspectie  60,105.13 12.19 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  61,578.59 12.49 

Instalatii electrică 31,501.31 6.39 

INCHIDERI ALBA 

IULIA 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 7,058,528.71 1,431.23 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  62,518.32 12.68 

Martori de tasare 2,698.92 0.55 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 1,100,831.09 223.21 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 686,698.43 139.24 

Instalatie gestionare levigat 331,758.44 67.27 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   646,901.29 131.17 

Drum perimetral de 

inspectie  94,960.26 19.25 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  208,559.52 42.29 

Instalatii electrică 20,803.50 4.22 

INCHIDERI BLAJ 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,527,759.43 512.54 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  76,370.78 15.49 

Martori de tasare 1,525.30 0.31 

Instalatie gestionare levigat 136,562.34 27.69 

Pompa levigat 41,821.54 8.48 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   181,332.74 36.77 

Drum perimetral de 

inspectie  116,760.93 23.68 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  232,414.01 47.13 

Instalatii electrică 31,664.89 6.42 

INCHIDERI CÎMPENI 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 588,816.55 119.39 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  
35,935.47 

7.29 

Martori de tasare 793.07 0.16 

Instalatie gestionare levigat 43,119.62 8.74 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

58,454.22 

11.85 

Drum perimetral de 49,050.80 9.95 
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inspectie  

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

110,680.01 

22.44 

INCHIDERI CUGIR 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 1,826,204.15 370.29 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  

35,192.33 

7.14 

Martori de tasare 2,334.15 0.47 

Instalatie gestionare levigat 65,948.67 13.37 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

100,793.61 

20.44 

Drum perimetral de 

inspectie  

70,192.74 

14.23 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

184,621.10 

37.43 

INCHIDERI OCNA 

MURES 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 5,229,601.33 1,060.38 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  34,599.31 7.02 

Martori de tasare 9,152.99 1.86 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 807,813.98 163.80 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 631,787.75 128.11 

Instalatie gestionare levigat 125,711.84 25.49 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   179,817.60 36.46 

Drum perimetral de 

inspectie  172,005.22 34.88 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  307,773.28 62.41 

Instalatii electrică 56,746.37 11.51 

ECHIPAMENTE 

COLECTARE DEȘEURI 0.00 0.00 

Containere pentru colectare 

deşeuri de hârtie şi carton 

(1,1mc) 2,253,906.96 457.02 

Containere pentru colectare 

deşeuri de plastic şi metal 

(1,1mc) 2,243,002.38 454.80 

Containere pentru colectare 

deşeuri de sticlă (1,1mc) 2,313,047.57 469.01 

Unităţi de compostare 

individuală 3,505,653.53 710.83 

Containere pentru colectare 

deşeuri periculoase 

menajere (16mc) 975,348.18 197.77 
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Containere pentru colectare 

deşeuri voluminoase 

(15mc) 750,516.35 152.18 

Containere pentru colectare 

deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice 

(30mc) 437,844.97 88.78 

DRUMURI ACCES 0.00 0.00 

 DRUM ACCES CMID 

GALDA DE JOS 4,237,481.75 859.22 

 DRUM ACCES STAŢIA 

DE TRANSFER 

DEŞEURI TĂRTĂRIA 362,066.92 73.41 

DRUM ACCES STAŢIA 

DE TRANSFER 

DEŞEURI BLAJ 919,829.87 186.51 

BRANȘAMENTE 

ELECTRICE 0.00 0.00 

 BRANŞAMENT 

ELECTRIC CMID 

GALDA DE JOS 903,289.07 183.16 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC STAŢIA DE 

TRANSFER DEŞEURI 

TĂRTĂRIA 404,589.44 82.04 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC STAŢIA DE 

TRANSFER DEŞEURI 

BLAJ 9,716.35 1.97 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

ABRUD 5,604.89 1.14 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

AIUD 2,380.00 0.48 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

ALBA IULIA 2,380.00 0.48 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

BLAJ 570.39 0.12 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

OCNA MUREŞ 29,131.20 5.91 

BUNURI UIP 0.00 0.00 

Calculator + Licenţă 10,140.72 2.06 

Statie grafică + Licenţă  10,241.16 2.08 

Laptop + Licenţă 18,694.24 3.79 

Imprimantă 1,610.76 0.33 

Aparat foto 978.36 0.20 
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Birou calculator 3,393.88 0.69 

Scaun Birou 954.80 0.19 

Dulap 4,079.60 0.83 

Masa sedinta 595.20 0.12 

Scaun masa sedinta 937.44 0.19 

Total 33,820.08 166,793,728.62 33,820.08 

     

     

     II. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de consultanta în achizitii 

Categorie cheltuieli 

/Denumire investitie 

Coeficient de 

repartizare  

Cheltuieli de 

repartizat - 

lei- 

Baza de 

repartizare - lei- 

Cota de 

cheltuieli 

repartizate - 

lei- 

0 ks CHr bj  Rj 

Cheltuieli cu servicii de 

consultanta in achizitii 

0.0017361679 

255,886.40 

    

CMID   0.00 0.00 

Poarta de acces si barieră 4,784.19 8.31 

Gard de imprejmuire 112,592.92 195.48 

Cabină poartă şi cabină 

cântar 67,748.04 117.62 

Platformă electronică de 

cântărire auto 182,106.94 316.17 

Sistem de spălare anvelope 270,927.78 470.38 

Depozit ecologic - Celula 

1 15,995,347.25 27,770.61 

Puturi monitorizare panză 

freatica Celula 1  65,053.13 112.94 

Placi tasare Celula 1 

închisă 5,783.41 10.04 

Staţie epurare levigat 4,498,081.64 7,809.43 

Grup electrogen tratare 

levigat 58,935.60 102.32 

Bazin stocare levigat 688,754.55 1,195.79 

Bazin stocare efluent 289,966.23 503.43 

Reţea circulare levigat 205,167.77 356.21 

Pompă levigat SP1 91,956.64 159.65 

Pompă levigat SP2 12,678.88 22.01 

Pompă levigat SP3 12,678.88 22.01 

Pompă levigat SP4 34,677.72 60.21 

Pompă levigat SP5 34,677.72 60.21 

Senzor de nivel in bazinul 

pentru levigat 442.61 0.77 

Staţie colectare gaz de 

depozit 33,480.00 58.13 

Staţie ardere gaz de depozit 596,813.60 1,036.17 
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Reţea colectare gaz de 

depozit 126,876.70 220.28 

Puţuri colectare gaz de 

depozit 55,939.82 97.12 

Puţuri observaţie migrare 

gaz de depozit 55,175.73 95.79 

Clădire administrativă 755,545.32 1,311.75 

Centrala termica electrica 

Pn30 kw in clădirea 

administrativă 6,270.05 10.89 

Boiler 500 l in clădirea 

administrativă 3,955.93 6.87 

Vas de expansiune 40 l in 

clădirea administrativă 194.35 0.34 

Vas de expansiune 25 l in 

clădirea administrativă 139.81 0.24 

Pompa de circulatie cazan 

in clădirea administrativă 2,159.63 3.75 

Pompa de circulatie boiler 

in clădirea administrativă 731.11 1.27 

Regulator electronic in 

clădirea administrativă 699.52 1.21 

Sistem aer condiţionat  

(9600 BTU/h) 7,238.83 12.57 

Sistem aer condiţionat  

(11300 BTU/h) 3,885.53 6.75 

Ventilator centrifugal 150 l 

in clădirea administrativă  415.80 0.72 

Ventilator centrifugal 125 l 

in clădirea administrativă  1,283.04 2.23 

Birou in clădirea 

administrativă 2,818.80 4.89 

Scaun rotativ cu brate in 

clădirea administrativă 7,654.50 13.29 

Scaun rotativ in clădirea 

administrativă 4,471.20 7.76 

Dulap arhivare in clădirea 

administrativă 12,587.40 21.85 

Dulap suspendat  in 

clădirea administrativă 2,381.40 4.13 

PC pentru aplicatii Office 

inclusive licenta software  

in clădirea administrativă 19,537.20 33.92 

Multifunctionala Laser Jet 

A4  in clădirea 

administrativă 2,770.20 4.81 

Masa de sedinte  in 

clădirea administrativă 1,822.50 3.16 
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Masa acoperita cu gresie 

antiacida in clădirea 

administrativă 44,984.16 78.10 

Chiuveta antiacida in 

clădirea administrativă 8,592.48 14.92 

Vestiar metallic cu loc 

individual de sezut  in 

clădirea administrativă 18,954.00 32.91 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 12,514.50 21.73 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 20,655.00 35.86 

Etuva termoreglabila  in 

clădirea administrativă 33,655.50 58.43 

PH-metru portabil  in 

clădirea administrativă 10,461.14 18.16 

Conducmetru de laborator  

in clădirea administrativă 15,206.94 26.40 

Spectrometru UV  in 

clădirea administrativă 136,468.80 236.93 

Oxigenometru portabil  in 

clădirea administrativă 20,605.43 35.77 

Echipament de recoltat 

probe apa/levigat  in 

clădirea administrativă 5,793.12 10.06 

Aparat de distilat apa  in 

clădirea administrativă 22,599.00 39.24 

Statie meteo fixa pt. 

masurarea parametrilor 

atmosferici  in clădirea 

administrativă 8,505.00 14.77 

Cuptor de calcinare  in 

clădirea administrativă 157,950.00 274.23 

Nisa de laborator  in 

clădirea administrativă 115,400.70 200.35 

Baie de nisip  in clădirea 

administrativă 21,019.50 36.49 

Sticlărie de laborator  in 

clădirea administrativă  in 

clădirea administrativă 7,290.00 12.66 

Termoreactor  in clădirea 

administrativă 126,526.70 219.67 

Analizor portabil de gaze  

in clădirea administrativă 40,878.90 70.97 

Garaj si atelier auto 715,207.97 1,241.72 

Aerotermă electrică în 

garaj şi atelier auto  27,327.26 47.44 
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Convector electric 1500 w 

in garaj si atelier auto 223.56 0.39 

Convector electric 1000 w 

in garaj si atelier auto   423.70 0.74 

Boiler electric 10 l in garaj 

si atelier auto 292.74 0.51 

Ventilator axial in garaj si 

atelier auto  2,108.70 3.66 

Compresor in garaj si 

atelier auto 4,190.40 7.28 

Aparat de sudura electric in 

garaj si atelier auto 1,441.80 2.50 

Rastel cu polite in garaj si 

atelier auto 842.40 1.46 

Banc de lucru in garaj si 

atelier auto 2,624.40 4.56 

Drumuri şi platforme 

interne 10,580,994.15 18,370.38 

Clădire tratare mecanică 5,331,200.58 9,255.86 

Tocător în clădirea de 

tratare mecanică 2,164,737.94 3,758.35 

Separator magnetic în 

clădirea de tratare 

mecanică 265,845.01 461.55 

Sită rotativă în clădirea de 

tratare mecanică 1,531,773.62 2,659.42 

Benzi transportoare în 

clădirea de tratare 

mecanică 373,448.94 648.37 

Biofiltru 1,493,890.20 2,593.64 

Biocelule 15,662,464.96 27,192.67 

Sistem control (Hard + 

SOFT) Biocelule 51,040.54 88.61 

Clădire maturare 6,761,722.87 11,739.49 

Sită rafinare în clădire 

marurare 1,228,409.50 2,132.73 

Clădire sortare 12,291,171.77 21,339.54 

Benzi transportoare în 

clădire sortare 2,492,599.20 4,327.57 

Separator magnetic în 

clădire sortare 259,131.60 449.90 

Presă de balotat în clădire 

sortare 3,208,296.00 5,570.14 

Cabină de sortare cu sistem 

de ventilare în clădire 

sortare 2,159,430.00 3,749.13 

Scaune în clădirea de 

sortare 1,890.00 3.28 
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Dulapuri vestiare în 

clădirea de sortare 3,369.60 5.85 

Dulapuri în clădirea de 

sortare 4,395.60 7.63 

Masă birou în clădirea de 

sortare 783.00 1.36 

Masă bucătărie în clădirea 

de sortare 124.80 0.22 

Gospodărie de apă 129,201.79 224.32 

Reţea alimentare cu apă 204,557.26 355.15 

Reţea alimentare şi 

colectare apă tehnologică 647,656.62 1,124.44 

Reţea alimentare cu apă de 

incendiu 280,541.17 487.07 

Reţea canalizare menajeră 160,534.12 278.71 

Reţea colectare ape 

pluviale 620,882.30 1,077.96 

Sistem irigare spaţii verzi 27,472.28 47.70 

Staţie mobilă de carburanţi 32,940.00 57.19 

Reţea distribuţie energie 

electrică 2,471,821.45 4,291.50 

 Instalaţie electrică de 

iluminat exterior 181,699.51 315.46 

Containere 628,716.27 1,091.56 

Maşină cu cârlig (Hook - 

lift) 1,812,791.53 3,147.31 

Incarcator frontal  1,374,138.44 2,385.74 

Motostivuitor  480,239.60 833.78 

Sistem automatizare şi 

monitorizare 723,935.38 1,256.87 

Sistem de comunicaţie  90,823.26 157.68 

Spaţii verzi 248,226.00 430.96 

STATIE BLAJ 0.00 0.00 

Container administrativ 33,442.69 58.06 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 0.81 

Birou simplu  212.40 0.37 

Scaune 453.60 0.79 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 1.55 

Chiuveta 188.40 0.33 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,443.60 38.97 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,346.45 7.55 

Container sanitar 44,591.09 77.42 
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Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 3.53 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 0.66 

Container statie de 

pompare 33,443.97 58.06 

Staţie de pompe 14,093.62 24.47 

Rezervor apă 3,803.38 6.60 

Cantar auto 159,130.78 276.28 

Drumuri 2,777,793.32 4,822.72 

Palnie de alimentare 

prescontainer  747,871.63 1,298.43 

Reţea electrică 157,220.44 272.96 

Gard si poarta 150,594.66 261.46 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 24,925.81 43.28 

Retea de canalizare 17,098.96 29.69 

Reţea electrică iluminat 

exterior 175,428.89 304.57 

Reţea colectare ape 

pluviale 126,293.89 219.27 

Spaţii verzi 2,610.43 4.53 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 2,737,920.00 4,753.49 

Prescontainere de 24mc 358,262.54 622.00 

Dotari PSI  2,152.80 3.74 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 1.94 

STATIE TARTARIA 0.00 0.00 

Container administrativ 33,559.88 58.27 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 0.81 

Birou simplu  212.40 0.37 

Scaune 453.60 0.79 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 1.55 

Chiuveta 188.40 0.33 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,444.20 38.97 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,650.25 8.07 

Container sanitar 44,747.35 77.69 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 3.53 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 0.66 

Container statie de 

pompare 33,561.17 58.27 

Staţie de pompe 14,093.62 24.47 

Rezervor apă 3,803.38 6.60 
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Cantar auto 159,133.18 276.28 

Drumuri 2,765,960.27 4,802.17 

Palnie de alimentare 

prescontainer  652,245.56 1,132.41 

Reţea electrică 162,755.73 282.57 

Gard si poarta 116,687.44 202.59 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 23,963.00 41.60 

Retea de canalizare 17,570.22 30.50 

Reţea electrică iluminat 

exterior 207,687.91 360.58 

Reţea colectare ape 

pluviale 145,418.36 252.47 

Spaţii verzi 4,375.91 7.60 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 3,422,400.00 5,941.86 

Prescontainere de 24mc 716,525.07 1,244.01 

Dotari PSI  2,611.20 4.53 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 1.94 

INCHIDERI ABRUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 787,031.71 1,366.42 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  31,682.26 55.01 

Martori de tasare 1,570.88 2.73 

Instalatie gestionare levigat 56,849.49 98.70 

Pompa levigat 43,076.19 74.79 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   72,207.43 125.36 

Drum perimetral de 

inspectie  53,701.99 93.24 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  128,786.41 223.59 

Instalatie electrică 33,573.88 58.29 

INCHIDERI AIUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,902,665.95 5,039.52 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  7,956.61 13.81 

Martori de tasare 163.77 0.28 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 114,941.64 199.56 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 496,551.80 862.10 

Instalatie gestionare levigat 120,112.07 208.53 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   32,059.99 55.66 

Drum perimetral de 

inspectie  60,105.13 104.35 
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Imprejmiuire si poarta de 

acces  61,578.59 106.91 

Instalatii electrică 31,501.31 54.69 

INCHIDERI ALBA 

IULIA 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 7,058,528.71 12,254.79 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  62,518.32 108.54 

Martori de tasare 2,698.92 4.69 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 1,100,831.09 1,911.23 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 686,698.43 1,192.22 

Instalatie gestionare levigat 331,758.44 575.99 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   646,901.29 1,123.13 

Drum perimetral de 

inspectie  94,960.26 164.87 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  208,559.52 362.09 

Instalatii electrică 20,803.50 36.12 

INCHIDERI BLAJ 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,527,759.43 4,388.61 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  76,370.78 132.59 

Martori de tasare 1,525.30 2.65 

Instalatie gestionare levigat 136,562.34 237.10 

Pompa levigat 41,821.54 72.61 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   181,332.74 314.82 

Drum perimetral de 

inspectie  116,760.93 202.72 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  232,414.01 403.51 

Instalatii electrică 31,664.89 54.98 

INCHIDERI CÎMPENI 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 588,816.55 1,022.28 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  
35,935.47 

62.39 

Martori de tasare 793.07 1.38 

Instalatie gestionare levigat 43,119.62 74.86 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

58,454.22 

101.49 

Drum perimetral de 

inspectie  

49,050.80 

85.16 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

110,680.01 

192.16 

INCHIDERI CUGIR 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 1,826,204.15 3,170.60 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  

35,192.33 

61.10 
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Martori de tasare 2,334.15 4.05 

Instalatie gestionare levigat 65,948.67 114.50 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

100,793.61 

174.99 

Drum perimetral de 

inspectie  

70,192.74 

121.87 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

184,621.10 

320.53 

INCHIDERI OCNA 

MURES 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 5,229,601.33 9,079.47 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  34,599.31 60.07 

Martori de tasare 9,152.99 15.89 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 807,813.98 1,402.50 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 631,787.75 1,096.89 

Instalatie gestionare levigat 125,711.84 218.26 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   179,817.60 312.19 

Drum perimetral de 

inspectie  172,005.22 298.63 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  307,773.28 534.35 

Instalatii electrică 56,746.37 98.52 

Total 255,886.40 147,385,742.65 255,886.40 

     

     II. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de publicitate 

Categorie cheltuieli 

/Denumire investitie 

Coeficient de 

repartizare  

Cheltuieli de 

repartizat - 

lei- 

Baza de 

repartizare - lei- 

Cota de 

cheltuieli 

repartizate - 

lei- 

0 ks CHr bj  Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 

publicitate 

0.0047496226 

792,207.26 

    

CMID   0.00 0.00 

Poarta de acces si barieră 4,784.19 22.72 

Gard de imprejmuire 112,592.92 534.77 

Cabină poartă şi cabină 

cântar 67,748.04 321.78 

Platformă electronică de 

cântărire auto 182,106.94 864.94 

Sistem de spălare anvelope 270,927.78 1,286.80 

Depozit ecologic - Celula 

1 15,995,347.25 75,971.86 

Puturi monitorizare panză 

freatica Celula 1  65,053.13 308.98 
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Placi tasare Celula 1 

închisă 5,783.41 27.47 

Staţie epurare levigat 4,498,081.64 21,364.19 

Grup electrogen tratare 

levigat 58,935.60 279.92 

Bazin stocare levigat 688,754.55 3,271.32 

Bazin stocare efluent 289,966.23 1,377.23 

Reţea circulare levigat 205,167.77 974.47 

Pompă levigat SP1 91,956.64 436.76 

Pompă levigat SP2 12,678.88 60.22 

Pompă levigat SP3 12,678.88 60.22 

Pompă levigat SP4 34,677.72 164.71 

Pompă levigat SP5 34,677.72 164.71 

Senzor de nivel in bazinul 

pentru levigat 442.61 2.10 

Staţie colectare gaz de 

depozit 33,480.00 159.02 

Staţie ardere gaz de depozit 596,813.60 2,834.64 

Reţea colectare gaz de 

depozit 126,876.70 602.62 

Puţuri colectare gaz de 

depozit 55,939.82 265.69 

Puţuri observaţie migrare 

gaz de depozit 55,175.73 262.06 

Clădire administrativă 755,545.32 3,588.56 

Centrala termica electrica 

Pn30 kw in clădirea 

administrativă 6,270.05 29.78 

Boiler 500 l in clădirea 

administrativă 3,955.93 18.79 

Vas de expansiune 40 l in 

clădirea administrativă 194.35 0.92 

Vas de expansiune 25 l in 

clădirea administrativă 139.81 0.66 

Pompa de circulatie cazan 

in clădirea administrativă 2,159.63 10.26 

Pompa de circulatie boiler 

in clădirea administrativă 731.11 3.47 

Regulator electronic in 

clădirea administrativă 699.52 3.32 

Sistem aer condiţionat  

(9600 BTU/h) 7,238.83 34.38 

Sistem aer condiţionat  

(11300 BTU/h) 3,885.53 18.45 

Ventilator centrifugal 150 l 

in clădirea administrativă  415.80 1.97 
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Ventilator centrifugal 125 l 

in clădirea administrativă  1,283.04 6.09 

Birou in clădirea 

administrativă 2,818.80 13.39 

Scaun rotativ cu brate in 

clădirea administrativă 7,654.50 36.36 

Scaun rotativ in clădirea 

administrativă 4,471.20 21.24 

Dulap arhivare in clădirea 

administrativă 12,587.40 59.79 

Dulap suspendat  in 

clădirea administrativă 2,381.40 11.31 

PC pentru aplicatii Office 

inclusive licenta software  

in clădirea administrativă 19,537.20 92.79 

Multifunctionala Laser Jet 

A4  in clădirea 

administrativă 2,770.20 13.16 

Masa de sedinte  in 

clădirea administrativă 1,822.50 8.66 

Masa acoperita cu gresie 

antiacida in clădirea 

administrativă 44,984.16 213.66 

Chiuveta antiacida in 

clădirea administrativă 8,592.48 40.81 

Vestiar metallic cu loc 

individual de sezut  in 

clădirea administrativă 18,954.00 90.02 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 12,514.50 59.44 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 20,655.00 98.10 

Etuva termoreglabila  in 

clădirea administrativă 33,655.50 159.85 

PH-metru portabil  in 

clădirea administrativă 10,461.14 49.69 

Conducmetru de laborator  

in clădirea administrativă 15,206.94 72.23 

Spectrometru UV  in 

clădirea administrativă 136,468.80 648.18 

Oxigenometru portabil  in 

clădirea administrativă 20,605.43 97.87 

Echipament de recoltat 

probe apa/levigat  in 

clădirea administrativă 5,793.12 27.52 

Aparat de distilat apa  in 

clădirea administrativă 22,599.00 107.34 
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Statie meteo fixa pt. 

masurarea parametrilor 

atmosferici  in clădirea 

administrativă 8,505.00 40.40 

Cuptor de calcinare  in 

clădirea administrativă 157,950.00 750.20 

Nisa de laborator  in 

clădirea administrativă 115,400.70 548.11 

Baie de nisip  in clădirea 

administrativă 21,019.50 99.83 

Sticlărie de laborator  in 

clădirea administrativă  in 

clădirea administrativă 7,290.00 34.62 

Termoreactor  in clădirea 

administrativă 126,526.70 600.95 

Analizor portabil de gaze  

in clădirea administrativă 40,878.90 194.16 

Garaj si atelier auto 715,207.97 3,396.97 

Aerotermă electrică în 

garaj şi atelier auto  27,327.26 129.79 

Convector electric 1500 w 

in garaj si atelier auto 223.56 1.06 

Convector electric 1000 w 

in garaj si atelier auto   423.70 2.01 

Boiler electric 10 l in garaj 

si atelier auto 292.74 1.39 

Ventilator axial in garaj si 

atelier auto  2,108.70 10.02 

Compresor in garaj si 

atelier auto 4,190.40 19.90 

Aparat de sudura electric in 

garaj si atelier auto 1,441.80 6.85 

Rastel cu polite in garaj si 

atelier auto 842.40 4.00 

Banc de lucru in garaj si 

atelier auto 2,624.40 12.46 

Drumuri şi platforme 

interne 10,580,994.15 50,255.73 

Clădire tratare mecanică 5,331,200.58 25,321.19 

Tocător în clădirea de 

tratare mecanică 2,164,737.94 10,281.69 

Separator magnetic în 

clădirea de tratare 

mecanică 265,845.01 1,262.66 

Sită rotativă în clădirea de 

tratare mecanică 1,531,773.62 7,275.35 
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Benzi transportoare în 

clădirea de tratare 

mecanică 373,448.94 1,773.74 

Biofiltru 1,493,890.20 7,095.41 

Biocelule 15,662,464.96 74,390.80 

Sistem control (Hard + 

SOFT) Biocelule 51,040.54 242.42 

Clădire maturare 6,761,722.87 32,115.63 

Sită rafinare în clădire 

marurare 1,228,409.50 5,834.48 

Clădire sortare 12,291,171.77 58,378.43 

Benzi transportoare în 

clădire sortare 2,492,599.20 11,838.91 

Separator magnetic în 

clădire sortare 259,131.60 1,230.78 

Presă de balotat în clădire 

sortare 3,208,296.00 15,238.20 

Cabină de sortare cu sistem 

de ventilare în clădire 

sortare 2,159,430.00 10,256.48 

Scaune în clădirea de 

sortare 1,890.00 8.98 

Dulapuri vestiare în 

clădirea de sortare 3,369.60 16.00 

Dulapuri în clădirea de 

sortare 4,395.60 20.88 

Masă birou în clădirea de 

sortare 783.00 3.72 

Masă bucătărie în clădirea 

de sortare 124.80 0.59 

Gospodărie de apă 129,201.79 613.66 

Reţea alimentare cu apă 204,557.26 971.57 

Reţea alimentare şi 

colectare apă tehnologică 647,656.62 3,076.12 

Reţea alimentare cu apă de 

incendiu 280,541.17 1,332.46 

Reţea canalizare menajeră 160,534.12 762.48 

Reţea colectare ape 

pluviale 620,882.30 2,948.96 

Sistem irigare spaţii verzi 27,472.28 130.48 

Staţie mobilă de carburanţi 32,940.00 156.45 

Reţea distribuţie energie 

electrică 2,471,821.45 11,740.22 

 Instalaţie electrică de 

iluminat exterior 181,699.51 863.00 

Containere 628,716.27 2,986.16 
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Maşină cu cârlig (Hook - 

lift) 1,812,791.53 8,610.08 

Incarcator frontal  1,374,138.44 6,526.64 

Motostivuitor  480,239.60 2,280.96 

Sistem automatizare şi 

monitorizare 723,935.38 3,438.42 

Sistem de comunicaţie  90,823.26 431.38 

Spaţii verzi 248,226.00 1,178.98 

STATIE BLAJ 0.00 0.00 

Container administrativ 33,442.69 158.84 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 2.22 

Birou simplu  212.40 1.01 

Scaune 453.60 2.15 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 4.23 

Chiuveta 188.40 0.89 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,443.60 106.60 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,346.45 20.64 

Container sanitar 44,591.09 211.79 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 9.67 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 1.81 

Container statie de 

pompare 33,443.97 158.85 

Staţie de pompe 14,093.62 66.94 

Rezervor apă 3,803.38 18.06 

Cantar auto 159,130.78 755.81 

Drumuri 2,777,793.32 13,193.47 

Palnie de alimentare 

prescontainer  747,871.63 3,552.11 

Reţea electrică 157,220.44 746.74 

Gard si poarta 150,594.66 715.27 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 24,925.81 118.39 

Retea de canalizare 17,098.96 81.21 

Reţea electrică iluminat 

exterior 175,428.89 833.22 

Reţea colectare ape 

pluviale 126,293.89 599.85 

Spaţii verzi 2,610.43 12.40 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 2,737,920.00 13,004.09 

Prescontainere de 24mc 358,262.54 1,701.61 

Dotari PSI  2,152.80 10.22 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 5.31 
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STATIE TARTARIA 0.00 0.00 

Container administrativ 33,559.88 159.40 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 2.22 

Birou simplu  212.40 1.01 

Scaune 453.60 2.15 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 4.23 

Chiuveta 188.40 0.89 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,444.20 106.60 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,650.25 22.09 

Container sanitar 44,747.35 212.53 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 9.67 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 1.81 

Container statie de 

pompare 33,561.17 159.40 

Staţie de pompe 14,093.62 66.94 

Rezervor apă 3,803.38 18.06 

Cantar auto 159,133.18 755.82 

Drumuri 2,765,960.27 13,137.27 

Palnie de alimentare 

prescontainer  652,245.56 3,097.92 

Reţea electrică 162,755.73 773.03 

Gard si poarta 116,687.44 554.22 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 23,963.00 113.82 

Retea de canalizare 17,570.22 83.45 

Reţea electrică iluminat 

exterior 207,687.91 986.44 

Reţea colectare ape 

pluviale 145,418.36 690.68 

Spaţii verzi 4,375.91 20.78 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 3,422,400.00 16,255.11 

Prescontainere de 24mc 716,525.07 3,403.22 

Dotari PSI  2,611.20 12.40 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 5.31 

INCHIDERI ABRUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 787,031.71 3,738.10 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  31,682.26 150.48 

Martori de tasare 1,570.88 7.46 

Instalatie gestionare levigat 56,849.49 270.01 

Pompa levigat 43,076.19 204.60 
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Rigola perimetrala ape 

pluviale   72,207.43 342.96 

Drum perimetral de 

inspectie  53,701.99 255.06 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  128,786.41 611.69 

Instalatie electrică 33,573.88 159.46 

INCHIDERI AIUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,902,665.95 13,786.57 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  7,956.61 37.79 

Martori de tasare 163.77 0.78 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 114,941.64 545.93 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 496,551.80 2,358.43 

Instalatie gestionare levigat 120,112.07 570.49 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   32,059.99 152.27 

Drum perimetral de 

inspectie  60,105.13 285.48 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  61,578.59 292.48 

Instalatii electrică 31,501.31 149.62 

INCHIDERI ALBA 

IULIA 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 7,058,528.71 33,525.35 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  62,518.32 296.94 

Martori de tasare 2,698.92 12.82 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 1,100,831.09 5,228.53 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 686,698.43 3,261.56 

Instalatie gestionare levigat 331,758.44 1,575.73 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   646,901.29 3,072.54 

Drum perimetral de 

inspectie  94,960.26 451.03 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  208,559.52 990.58 

Instalatii electrică 20,803.50 98.81 

INCHIDERI BLAJ 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,527,759.43 12,005.90 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  76,370.78 362.73 

Martori de tasare 1,525.30 7.24 

Instalatie gestionare levigat 136,562.34 648.62 

Pompa levigat 41,821.54 198.64 
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Rigola perimetrala ape 

pluviale   181,332.74 861.26 

Drum perimetral de 

inspectie  116,760.93 554.57 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  232,414.01 1,103.88 

Instalatii electrică 31,664.89 150.40 

INCHIDERI CÎMPENI 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 588,816.55 2,796.66 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  
35,935.47 

170.68 

Martori de tasare 793.07 3.77 

Instalatie gestionare levigat 43,119.62 204.80 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

58,454.22 

277.64 

Drum perimetral de 

inspectie  

49,050.80 

232.97 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

110,680.01 

525.69 

INCHIDERI CUGIR 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 1,826,204.15 8,673.78 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  

35,192.33 

167.15 

Martori de tasare 2,334.15 11.09 

Instalatie gestionare levigat 65,948.67 313.23 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

100,793.61 

478.73 

Drum perimetral de 

inspectie  

70,192.74 

333.39 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

184,621.10 

876.88 

INCHIDERI OCNA 

MURES 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 5,229,601.33 24,838.63 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  34,599.31 164.33 

Martori de tasare 9,152.99 43.47 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 807,813.98 3,836.81 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 631,787.75 3,000.75 

Instalatie gestionare levigat 125,711.84 597.08 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   179,817.60 854.07 

Drum perimetral de 

inspectie  172,005.22 816.96 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  307,773.28 1,461.81 

Instalatii electrică 56,746.37 269.52 

ECHIPAMENTE 

COLECTARE DEȘEURI 0.00 0.00 
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Containere pentru colectare 

deşeuri de hârtie şi carton 

(1,1mc) 2,253,906.96 10,705.21 

Containere pentru colectare 

deşeuri de plastic şi metal 

(1,1mc) 2,243,002.38 10,653.41 

Containere pentru colectare 

deşeuri de sticlă (1,1mc) 2,313,047.57 10,986.10 

Unităţi de compostare 

individuală 3,505,653.53 16,650.53 

Containere pentru colectare 

deşeuri periculoase 

menajere (16mc) 975,348.18 4,632.54 

Containere pentru colectare 

deşeuri voluminoase 

(15mc) 750,516.35 3,564.67 

Containere pentru colectare 

deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice 

(30mc) 437,844.97 2,079.60 

DRUMURI ACCES 0.00 0.00 

 DRUM ACCES CMID 

GALDA DE JOS 4,237,481.75 20,126.44 

 DRUM ACCES STAŢIA 

DE TRANSFER 

DEŞEURI TĂRTĂRIA 362,066.92 1,719.68 

DRUM ACCES STAŢIA 

DE TRANSFER 

DEŞEURI BLAJ 919,829.87 4,368.84 

BRANȘAMENTE 

ELECTRICE 0.00 0.00 

 BRANŞAMENT 

ELECTRIC CMID 

GALDA DE JOS 903,289.07 4,290.28 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC STAŢIA DE 

TRANSFER DEŞEURI 

TĂRTĂRIA 404,589.44 1,921.65 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC STAŢIA DE 

TRANSFER DEŞEURI 

BLAJ 9,716.35 46.15 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

ABRUD 5,604.89 26.62 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

AIUD 2,380.00 11.30 
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BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

ALBA IULIA 2,380.00 11.30 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

BLAJ 570.39 2.71 

BRANŞAMENT 

ELECTRIC DEPOZIT 

NECONFORM ÎNCHIS  

OCNA MUREŞ 29,131.20 138.36 

BUNURI UIP 0.00 0.00 

Calculator + Licenţă 10,140.72 48.16 

Statie grafică + Licenţă  10,241.16 48.64 

Laptop + Licenţă 18,694.24 88.79 

Imprimantă 1,610.76 7.65 

Aparat foto 978.36 4.65 

Birou calculator 3,393.88 16.12 

Scaun Birou 954.80 4.53 

Dulap 4,079.60 19.38 

Masa sedinta 595.20 2.83 

Scaun masa sedinta 937.44 4.45 

Total 792,207.26 166,793,728.62 792,207.26 

     

     II. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de supervizare 

Categorie cheltuieli 

/Denumire investitie 

Coeficient de 

repartizare  

Cheltuieli de 

repartizat - 

lei- 

Baza de 

repartizare - lei- 

Cota de 

cheltuieli 

repartizate - 

lei- 

0 ks CHr bj  Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 

supervizare lucrări 

0.0096043638 

1,415,546.29 

    

CMID   0.00 0.00 

Poarta de acces si barieră 4,784.19 45.95 

Gard de imprejmuire 112,592.92 1,081.38 

Cabină poartă şi cabină 

cântar 67,748.04 650.68 

Platformă electronică de 

cântărire auto 182,106.94 1,749.02 

Sistem de spălare anvelope 270,927.78 2,602.09 

Depozit ecologic - Celula 

1 15,995,347.25 153,625.13 

Puturi monitorizare panză 

freatica Celula 1  65,053.13 624.79 

Placi tasare Celula 1 

închisă 5,783.41 55.55 

Staţie epurare levigat 4,498,081.64 43,201.21 
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Grup electrogen tratare 

levigat 58,935.60 566.04 

Bazin stocare levigat 688,754.55 6,615.05 

Bazin stocare efluent 289,966.23 2,784.94 

Reţea circulare levigat 205,167.77 1,970.51 

Pompă levigat SP1 91,956.64 883.19 

Pompă levigat SP2 12,678.88 121.77 

Pompă levigat SP3 12,678.88 121.77 

Pompă levigat SP4 34,677.72 333.06 

Pompă levigat SP5 34,677.72 333.06 

Senzor de nivel in bazinul 

pentru levigat 442.61 4.25 

Staţie colectare gaz de 

depozit 33,480.00 321.55 

Staţie ardere gaz de depozit 596,813.60 5,732.01 

Reţea colectare gaz de 

depozit 126,876.70 1,218.57 

Puţuri colectare gaz de 

depozit 55,939.82 537.27 

Puţuri observaţie migrare 

gaz de depozit 55,175.73 529.93 

Clădire administrativă 755,545.32 7,256.53 

Centrala termica electrica 

Pn30 kw in clădirea 

administrativă 6,270.05 60.22 

Boiler 500 l in clădirea 

administrativă 3,955.93 37.99 

Vas de expansiune 40 l in 

clădirea administrativă 194.35 1.87 

Vas de expansiune 25 l in 

clădirea administrativă 139.81 1.34 

Pompa de circulatie cazan 

in clădirea administrativă 2,159.63 20.74 

Pompa de circulatie boiler 

in clădirea administrativă 731.11 7.02 

Regulator electronic in 

clădirea administrativă 699.52 6.72 

Sistem aer condiţionat  

(9600 BTU/h) 7,238.83 69.52 

Sistem aer condiţionat  

(11300 BTU/h) 3,885.53 37.32 

Ventilator centrifugal 150 l 

in clădirea administrativă  415.80 3.99 

Ventilator centrifugal 125 l 

in clădirea administrativă  1,283.04 12.32 

Birou in clădirea 

administrativă 2,818.80 27.07 
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Scaun rotativ cu brate in 

clădirea administrativă 7,654.50 73.52 

Scaun rotativ in clădirea 

administrativă 4,471.20 42.94 

Dulap arhivare in clădirea 

administrativă 12,587.40 120.89 

Dulap suspendat  in 

clădirea administrativă 2,381.40 22.87 

PC pentru aplicatii Office 

inclusive licenta software  

in clădirea administrativă 19,537.20 187.64 

Multifunctionala Laser Jet 

A4  in clădirea 

administrativă 2,770.20 26.61 

Masa de sedinte  in 

clădirea administrativă 1,822.50 17.50 

Masa acoperita cu gresie 

antiacida in clădirea 

administrativă 44,984.16 432.04 

Chiuveta antiacida in 

clădirea administrativă 8,592.48 82.53 

Vestiar metallic cu loc 

individual de sezut  in 

clădirea administrativă 18,954.00 182.04 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 12,514.50 120.19 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 20,655.00 198.38 

Etuva termoreglabila  in 

clădirea administrativă 33,655.50 323.24 

PH-metru portabil  in 

clădirea administrativă 10,461.14 100.47 

Conducmetru de laborator  

in clădirea administrativă 15,206.94 146.05 

Spectrometru UV  in 

clădirea administrativă 136,468.80 1,310.70 

Oxigenometru portabil  in 

clădirea administrativă 20,605.43 197.90 

Echipament de recoltat 

probe apa/levigat  in 

clădirea administrativă 5,793.12 55.64 

Aparat de distilat apa  in 

clădirea administrativă 22,599.00 217.05 

Statie meteo fixa pt. 

masurarea parametrilor 

atmosferici  in clădirea 

administrativă 8,505.00 81.69 
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Cuptor de calcinare  in 

clădirea administrativă 157,950.00 1,517.01 

Nisa de laborator  in 

clădirea administrativă 115,400.70 1,108.35 

Baie de nisip  in clădirea 

administrativă 21,019.50 201.88 

Sticlărie de laborator  in 

clădirea administrativă  in 

clădirea administrativă 7,290.00 70.02 

Termoreactor  in clădirea 

administrativă 126,526.70 1,215.21 

Analizor portabil de gaze  

in clădirea administrativă 40,878.90 392.62 

Garaj si atelier auto 715,207.97 6,869.12 

Aerotermă electrică în 

garaj şi atelier auto  27,327.26 262.46 

Convector electric 1500 w 

in garaj si atelier auto 223.56 2.15 

Convector electric 1000 w 

in garaj si atelier auto   423.70 4.07 

Boiler electric 10 l in garaj 

si atelier auto 292.74 2.81 

Ventilator axial in garaj si 

atelier auto  2,108.70 20.25 

Compresor in garaj si 

atelier auto 4,190.40 40.25 

Aparat de sudura electric in 

garaj si atelier auto 1,441.80 13.85 

Rastel cu polite in garaj si 

atelier auto 842.40 8.09 

Banc de lucru in garaj si 

atelier auto 2,624.40 25.21 

Drumuri şi platforme 

interne 10,580,994.15 101,623.72 

Clădire tratare mecanică 5,331,200.58 51,202.79 

Tocător în clădirea de 

tratare mecanică 2,164,737.94 20,790.93 

Separator magnetic în 

clădirea de tratare 

mecanică 265,845.01 2,553.27 

Sită rotativă în clădirea de 

tratare mecanică 1,531,773.62 14,711.71 

Benzi transportoare în 

clădirea de tratare 

mecanică 373,448.94 3,586.74 

Biofiltru 1,493,890.20 14,347.86 

Biocelule 15,662,464.96 150,428.01 
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Sistem control (Hard + 

SOFT) Biocelule 51,040.54 490.21 

Clădire maturare 6,761,722.87 64,942.05 

Sită rafinare în clădire 

marurare 1,228,409.50 11,798.09 

Clădire sortare 12,291,171.77 118,048.89 

Benzi transportoare în 

clădire sortare 2,492,599.20 23,939.83 

Separator magnetic în 

clădire sortare 259,131.60 2,488.79 

Presă de balotat în clădire 

sortare 3,208,296.00 30,813.64 

Cabină de sortare cu sistem 

de ventilare în clădire 

sortare 2,159,430.00 20,739.95 

Scaune în clădirea de 

sortare 1,890.00 18.15 

Dulapuri vestiare în 

clădirea de sortare 3,369.60 32.36 

Dulapuri în clădirea de 

sortare 4,395.60 42.22 

Masă birou în clădirea de 

sortare 783.00 7.52 

Masă bucătărie în clădirea 

de sortare 124.80 1.20 

Gospodărie de apă 129,201.79 1,240.90 

Reţea alimentare cu apă 204,557.26 1,964.64 

Reţea alimentare şi 

colectare apă tehnologică 647,656.62 6,220.33 

Reţea alimentare cu apă de 

incendiu 280,541.17 2,694.42 

Reţea canalizare menajeră 160,534.12 1,541.83 

Reţea colectare ape 

pluviale 620,882.30 5,963.18 

Sistem irigare spaţii verzi 27,472.28 263.85 

Staţie mobilă de carburanţi 32,940.00 316.37 

Reţea distribuţie energie 

electrică 2,471,821.45 23,740.27 

 Instalaţie electrică de 

iluminat exterior 181,699.51 1,745.11 

Containere 628,716.27 6,038.42 

Maşină cu cârlig (Hook - 

lift) 1,812,791.53 17,410.71 

Incarcator frontal  1,374,138.44 13,197.73 

Motostivuitor  480,239.60 4,612.40 

Sistem automatizare şi 

monitorizare 723,935.38 6,952.94 



 

 

102 

Sistem de comunicaţie  90,823.26 872.30 

Spaţii verzi 248,226.00 2,384.05 

STATIE BLAJ 0.00 0.00 

Container administrativ 33,442.69 321.20 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 4.49 

Birou simplu  212.40 2.04 

Scaune 453.60 4.36 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 8.55 

Chiuveta 188.40 1.81 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,443.60 215.56 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,346.45 41.74 

Container sanitar 44,591.09 428.27 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 19.55 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 3.67 

Container statie de 

pompare 33,443.97 321.21 

Staţie de pompe 14,093.62 135.36 

Rezervor apă 3,803.38 36.53 

Cantar auto 159,130.78 1,528.35 

Drumuri 2,777,793.32 26,678.94 

Palnie de alimentare 

prescontainer  747,871.63 7,182.83 

Reţea electrică 157,220.44 1,510.00 

Gard si poarta 150,594.66 1,446.37 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 24,925.81 239.40 

Retea de canalizare 17,098.96 164.22 

Reţea electrică iluminat 

exterior 175,428.89 1,684.88 

Reţea colectare ape 

pluviale 126,293.89 1,212.97 

Spaţii verzi 2,610.43 25.07 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 2,737,920.00 26,295.98 

Prescontainere de 24mc 358,262.54 3,440.88 

Dotari PSI  2,152.80 20.68 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 10.74 

STATIE TARTARIA 0.00 0.00 

Container administrativ 33,559.88 322.32 

Birou cu extensie pentru 

imprimanta copiator / 

scanner  468.00 4.49 

Birou simplu  212.40 2.04 
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Scaune 453.60 4.36 

Mobilier cu rafturi si 

sertare  890.40 8.55 

Chiuveta 188.40 1.81 

PC cu soft pt. cantarire, 

imprimanta 22,444.20 215.56 

Sistem aer condiţionat în 

container administrativ 4,650.25 44.66 

Container sanitar 44,747.35 429.77 

Dulapuri pentru vestiar în 

container sanitar 2,035.20 19.55 

Banca pentru 3 persoane în 

container sanitar 381.60 3.67 

Container statie de 

pompare 33,561.17 322.33 

Staţie de pompe 14,093.62 135.36 

Rezervor apă 3,803.38 36.53 

Cantar auto 159,133.18 1,528.37 

Drumuri 2,765,960.27 26,565.29 

Palnie de alimentare 

prescontainer  652,245.56 6,264.40 

Reţea electrică 162,755.73 1,563.17 

Gard si poarta 116,687.44 1,120.71 

Instalaţie de alimentare cu 

apă 23,963.00 230.15 

Retea de canalizare 17,570.22 168.75 

Reţea electrică iluminat 

exterior 207,687.91 1,994.71 

Reţea colectare ape 

pluviale 145,418.36 1,396.65 

Spaţii verzi 4,375.91 42.03 

Masini de încarcat cu 

carlig - hook lift 3,422,400.00 32,869.97 

Prescontainere de 24mc 716,525.07 6,881.77 

Dotari PSI  2,611.20 25.08 

Trusa profesionala de scule  1,118.31 10.74 

INCHIDERI ABRUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 787,031.71 7,558.94 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  31,682.26 304.29 

Martori de tasare 1,570.88 15.09 

Instalatie gestionare levigat 56,849.49 546.00 

Pompa levigat 43,076.19 413.72 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   72,207.43 693.51 

Drum perimetral de 

inspectie  53,701.99 515.77 
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Imprejmiuire si poarta de 

acces  128,786.41 1,236.91 

Instalatie electrică 33,573.88 322.46 

INCHIDERI AIUD 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,902,665.95 27,878.26 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  7,956.61 76.42 

Martori de tasare 163.77 1.57 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 114,941.64 1,103.94 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 496,551.80 4,769.06 

Instalatie gestionare levigat 120,112.07 1,153.60 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   32,059.99 307.92 

Drum perimetral de 

inspectie  60,105.13 577.27 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  61,578.59 591.42 

Instalatii electrică 31,501.31 302.55 

INCHIDERI ALBA 

IULIA 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 7,058,528.71 67,792.68 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  62,518.32 600.45 

Martori de tasare 2,698.92 25.92 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 1,100,831.09 10,572.78 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 686,698.43 6,595.30 

Instalatie gestionare levigat 331,758.44 3,186.33 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   646,901.29 6,213.08 

Drum perimetral de 

inspectie  94,960.26 912.03 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  208,559.52 2,003.08 

Instalatii electrică 20,803.50 199.80 

INCHIDERI BLAJ 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 2,527,759.43 24,277.52 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  76,370.78 733.49 

Martori de tasare 1,525.30 14.65 

Instalatie gestionare levigat 136,562.34 1,311.59 

Pompa levigat 41,821.54 401.67 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   181,332.74 1,741.59 

Drum perimetral de 

inspectie  116,760.93 1,121.41 
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Imprejmiuire si poarta de 

acces  232,414.01 2,232.19 

Instalatii electrică 31,664.89 304.12 

INCHIDERI CÎMPENI 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 588,816.55 5,655.21 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  
35,935.47 

345.14 

Martori de tasare 793.07 7.62 

Instalatie gestionare levigat 43,119.62 414.14 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

58,454.22 

561.42 

Drum perimetral de 

inspectie  

49,050.80 

471.10 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

110,680.01 

1,063.01 

INCHIDERI CUGIR 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 1,826,204.15 17,539.53 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  

35,192.33 

338.00 

Martori de tasare 2,334.15 22.42 

Instalatie gestionare levigat 65,948.67 633.40 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   

100,793.61 

968.06 

Drum perimetral de 

inspectie  

70,192.74 

674.16 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  

184,621.10 

1,773.17 

INCHIDERI OCNA 

MURES 0.00 0.00 

Depozit neconform închis 5,229,601.33 50,226.99 

Puturi de monitorizare ape 

subterane  34,599.31 332.30 

Martori de tasare 9,152.99 87.91 

Instalaţie gestionare gaz de 

depozit 807,813.98 7,758.54 

Unitate de incinerare a 

gazelor de depozit 631,787.75 6,067.92 

Instalatie gestionare levigat 125,711.84 1,207.38 

Rigola perimetrala ape 

pluviale   179,817.60 1,727.03 

Drum perimetral de 

inspectie  172,005.22 1,652.00 

Imprejmiuire si poarta de 

acces  307,773.28 2,955.97 

Instalatii electrică 56,746.37 545.01 

Total 1,415,546.29 147,385,742.65 1,415,546.29 

     

     II. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de asistenta tehnica 

Categorie cheltuieli 

/Denumire investitie 

Coeficient de 

repartizare  

Cheltuieli de 

repartizat - 

lei- 

Baza de 

repartizare - lei- 

Cota de 

cheltuieli 

repartizate - 

lei- 
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0 ks CHr bj  Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 

asistenta tehnica 

0.0091891443 

936,400.00 

    

CMID   0.00 0.00 

Poarta de acces si barieră 4,784.19 43.96 

Gard de imprejmuire 112,592.92 1,034.63 

Cabină poartă şi cabină 

cântar 67,748.04 622.55 

Platformă electronică de 

cântărire auto 182,106.94 1,673.41 

Sistem de spălare anvelope 270,927.78 2,489.59 

Depozit ecologic - Celula 

1 15,995,347.25 146,983.55 

Puturi monitorizare panză 

freatica Celula 1  65,053.13 597.78 

Placi tasare Celula 1 

închisă 5,783.41 53.14 

Staţie epurare levigat 4,498,081.64 41,333.52 

Grup electrogen tratare 

levigat 58,935.60 541.57 

Bazin stocare levigat 688,754.55 6,329.06 

Bazin stocare efluent 289,966.23 2,664.54 

Reţea circulare levigat 205,167.77 1,885.32 

Pompă levigat SP1 91,956.64 845.00 

Pompă levigat SP2 12,678.88 116.51 

Pompă levigat SP3 12,678.88 116.51 

Pompă levigat SP4 34,677.72 318.66 

Pompă levigat SP5 34,677.72 318.66 

Senzor de nivel in bazinul 

pentru levigat 442.61 4.07 

Staţie colectare gaz de 

depozit 33,480.00 307.65 

Staţie ardere gaz de depozit 596,813.60 5,484.21 

Reţea colectare gaz de 

depozit 126,876.70 1,165.89 

Puţuri colectare gaz de 

depozit 55,939.82 514.04 

Puţuri observaţie migrare 

gaz de depozit 55,175.73 507.02 

Clădire administrativă 755,545.32 6,942.81 

Centrala termica electrica 

Pn30 kw in clădirea 

administrativă 6,270.05 57.62 

Boiler 500 l in clădirea 

administrativă 3,955.93 36.35 
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Vas de expansiune 40 l in 

clădirea administrativă 194.35 1.79 

Vas de expansiune 25 l in 

clădirea administrativă 139.81 1.28 

Pompa de circulatie cazan 

in clădirea administrativă 2,159.63 19.85 

Pompa de circulatie boiler 

in clădirea administrativă 731.11 6.72 

Regulator electronic in 

clădirea administrativă 699.52 6.43 

Sistem aer condiţionat  

(9600 BTU/h) 7,238.83 66.52 

Sistem aer condiţionat  

(11300 BTU/h) 3,885.53 35.70 

Ventilator centrifugal 150 l 

in clădirea administrativă  415.80 3.82 

Ventilator centrifugal 125 l 

in clădirea administrativă  1,283.04 11.79 

Birou in clădirea 

administrativă 2,818.80 25.90 

Scaun rotativ cu brate in 

clădirea administrativă 7,654.50 70.34 

Scaun rotativ in clădirea 

administrativă 4,471.20 41.09 

Dulap arhivare in clădirea 

administrativă 12,587.40 115.67 

Dulap suspendat  in 

clădirea administrativă 2,381.40 21.88 

PC pentru aplicatii Office 

inclusive licenta software  

in clădirea administrativă 19,537.20 179.53 

Multifunctionala Laser Jet 

A4  in clădirea 

administrativă 2,770.20 25.46 

Masa de sedinte  in 

clădirea administrativă 1,822.50 16.75 

Masa acoperita cu gresie 

antiacida in clădirea 

administrativă 44,984.16 413.37 

Chiuveta antiacida in 

clădirea administrativă 8,592.48 78.96 

Vestiar metallic cu loc 

individual de sezut  in 

clădirea administrativă 18,954.00 174.17 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 12,514.50 115.00 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 20,655.00 189.80 
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Etuva termoreglabila  in 

clădirea administrativă 33,655.50 309.27 

PH-metru portabil  in 

clădirea administrativă 10,461.14 96.13 

Conducmetru de laborator  

in clădirea administrativă 15,206.94 139.74 

Spectrometru UV  in 

clădirea administrativă 136,468.80 1,254.03 

Oxigenometru portabil  in 

clădirea administrativă 20,605.43 189.35 

Echipament de recoltat 

probe apa/levigat  in 

clădirea administrativă 5,793.12 53.23 

Aparat de distilat apa  in 

clădirea administrativă 22,599.00 207.67 

Statie meteo fixa pt. 

masurarea parametrilor 

atmosferici  in clădirea 

administrativă 8,505.00 78.15 

Cuptor de calcinare  in 

clădirea administrativă 157,950.00 1,451.43 

Nisa de laborator  in 

clădirea administrativă 115,400.70 1,060.43 

Baie de nisip  in clădirea 

administrativă 21,019.50 193.15 

Sticlărie de laborator  in 

clădirea administrativă  in 

clădirea administrativă 7,290.00 66.99 

Termoreactor  in clădirea 

administrativă 126,526.70 1,162.67 

Analizor portabil de gaze  

in clădirea administrativă 40,878.90 375.64 

Garaj si atelier auto 715,207.97 6,572.15 

Aerotermă electrică în 

garaj şi atelier auto  27,327.26 251.11 

Convector electric 1500 w 

in garaj si atelier auto 223.56 2.05 

Convector electric 1000 w 

in garaj si atelier auto   423.70 3.89 

Boiler electric 10 l in garaj 

si atelier auto 292.74 2.69 

Ventilator axial in garaj si 

atelier auto  2,108.70 19.38 

Compresor in garaj si 

atelier auto 4,190.40 38.51 

Aparat de sudura electric in 

garaj si atelier auto 1,441.80 13.25 
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Rastel cu polite in garaj si 

atelier auto 842.40 7.74 

Banc de lucru in garaj si 

atelier auto 2,624.40 24.12 

Drumuri şi platforme 

interne 10,580,994.15 97,230.28 

Clădire tratare mecanică 5,331,200.58 48,989.17 

Tocător în clădirea de 

tratare mecanică 2,164,737.94 19,892.09 

Separator magnetic în 

clădirea de tratare 

mecanică 265,845.01 2,442.89 

Sită rotativă în clădirea de 

tratare mecanică 1,531,773.62 14,075.69 

Benzi transportoare în 

clădirea de tratare 

mecanică 373,448.94 3,431.68 

Biofiltru 1,493,890.20 13,727.57 

Biocelule 15,662,464.96 143,924.65 

Sistem control (Hard + 

SOFT) Biocelule 51,040.54 469.02 

Clădire maturare 6,761,722.87 62,134.45 

Sită rafinare în clădire 

marurare 1,228,409.50 11,288.03 

Clădire sortare 12,291,171.77 112,945.35 

Benzi transportoare în 

clădire sortare 2,492,599.20 22,904.85 

Separator magnetic în 

clădire sortare 259,131.60 2,381.20 

Presă de balotat în clădire 

sortare 3,208,296.00 29,481.49 

Cabină de sortare cu sistem 

de ventilare în clădire 

sortare 2,159,430.00 19,843.31 

Scaune în clădirea de 

sortare 1,890.00 17.37 

Dulapuri vestiare în 

clădirea de sortare 3,369.60 30.96 

Dulapuri în clădirea de 

sortare 4,395.60 40.39 

Masă birou în clădirea de 

sortare 783.00 7.20 

Masă bucătărie în clădirea 

de sortare 124.80 1.15 

Gospodărie de apă 129,201.79 1,187.25 

Reţea alimentare cu apă 204,557.26 1,879.71 

Reţea alimentare şi 

colectare apă tehnologică 647,656.62 5,951.41 
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Reţea alimentare cu apă de 

incendiu 280,541.17 2,577.93 

Reţea canalizare menajeră 160,534.12 1,475.17 

Reţea colectare ape 

pluviale 620,882.30 5,705.38 

Sistem irigare spaţii verzi 27,472.28 252.45 

Staţie mobilă de carburanţi 32,940.00 302.69 

Reţea distribuţie energie 

electrică 2,471,821.45 22,713.92 

 Instalaţie electrică de 

iluminat exterior 181,699.51 1,669.66 

Containere 628,716.27 5,777.36 

Maşină cu cârlig (Hook - 

lift) 1,812,791.53 16,658.00 

Incarcator frontal  1,374,138.44 12,627.16 

Motostivuitor  480,239.60 4,412.99 

Sistem automatizare şi 

monitorizare 723,935.38 6,652.35 

Sistem de comunicaţie  90,823.26 834.59 

Spaţii verzi 248,226.00 2,280.98 

Total 936,400.00 101,902,850.51 936,400.00 

     

     II. Repartizarea cheltuielilor cu serviciile de verificare proiect 

Categorie cheltuieli 

/Denumire investitie 

Coeficient de 

repartizare  

Cheltuieli de 

repartizat - 

lei- 

Baza de 

repartizare - lei- 

Cota de 

cheltuieli 

repartizate - 

lei- 

0 ks CHr bj  Rj 

Cheltuieli cu serviciile de 

verificare proiect tehnic 

0.0004868608 

49,612.50 

    

CMID   0.00 0.00 

Poarta de acces si barieră 4,784.19 2.33 

Gard de imprejmuire 112,592.92 54.82 

Cabină poartă şi cabină 

cântar 67,748.04 32.98 

Platformă electronică de 

cântărire auto 182,106.94 88.66 

Sistem de spălare anvelope 270,927.78 131.90 

Depozit ecologic - Celula 

1 15,995,347.25 7,787.51 

Puturi monitorizare panză 

freatica Celula 1  65,053.13 31.67 

Placi tasare Celula 1 

închisă 5,783.41 2.82 

Staţie epurare levigat 4,498,081.64 2,189.94 
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Grup electrogen tratare 

levigat 58,935.60 28.69 

Bazin stocare levigat 688,754.55 335.33 

Bazin stocare efluent 289,966.23 141.17 

Reţea circulare levigat 205,167.77 99.89 

Pompă levigat SP1 91,956.64 44.77 

Pompă levigat SP2 12,678.88 6.17 

Pompă levigat SP3 12,678.88 6.17 

Pompă levigat SP4 34,677.72 16.88 

Pompă levigat SP5 34,677.72 16.88 

Senzor de nivel in bazinul 

pentru levigat 442.61 0.22 

Staţie colectare gaz de 

depozit 33,480.00 16.30 

Staţie ardere gaz de depozit 596,813.60 290.57 

Reţea colectare gaz de 

depozit 126,876.70 61.77 

Puţuri colectare gaz de 

depozit 55,939.82 27.23 

Puţuri observaţie migrare 

gaz de depozit 55,175.73 26.86 

Clădire administrativă 755,545.32 367.85 

Centrala termica electrica 

Pn30 kw in clădirea 

administrativă 6,270.05 3.05 

Boiler 500 l in clădirea 

administrativă 3,955.93 1.93 

Vas de expansiune 40 l in 

clădirea administrativă 194.35 0.09 

Vas de expansiune 25 l in 

clădirea administrativă 139.81 0.07 

Pompa de circulatie cazan 

in clădirea administrativă 2,159.63 1.05 

Pompa de circulatie boiler 

in clădirea administrativă 731.11 0.36 

Regulator electronic in 

clădirea administrativă 699.52 0.34 

Sistem aer condiţionat  

(9600 BTU/h) 7,238.83 3.52 

Sistem aer condiţionat  

(11300 BTU/h) 3,885.53 1.89 

Ventilator centrifugal 150 l 

in clădirea administrativă  415.80 0.20 

Ventilator centrifugal 125 l 

in clădirea administrativă  1,283.04 0.62 

Birou in clădirea 

administrativă 2,818.80 1.37 
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Scaun rotativ cu brate in 

clădirea administrativă 7,654.50 3.73 

Scaun rotativ in clădirea 

administrativă 4,471.20 2.18 

Dulap arhivare in clădirea 

administrativă 12,587.40 6.13 

Dulap suspendat  in 

clădirea administrativă 2,381.40 1.16 

PC pentru aplicatii Office 

inclusive licenta software  

in clădirea administrativă 19,537.20 9.51 

Multifunctionala Laser Jet 

A4  in clădirea 

administrativă 2,770.20 1.35 

Masa de sedinte  in 

clădirea administrativă 1,822.50 0.89 

Masa acoperita cu gresie 

antiacida in clădirea 

administrativă 44,984.16 21.90 

Chiuveta antiacida in 

clădirea administrativă 8,592.48 4.18 

Vestiar metallic cu loc 

individual de sezut  in 

clădirea administrativă 18,954.00 9.23 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 12,514.50 6.09 

Balanta analitica  in 

clădirea administrativă 20,655.00 10.06 

Etuva termoreglabila  in 

clădirea administrativă 33,655.50 16.39 

PH-metru portabil  in 

clădirea administrativă 10,461.14 5.09 

Conducmetru de laborator  

in clădirea administrativă 15,206.94 7.40 

Spectrometru UV  in 

clădirea administrativă 136,468.80 66.44 

Oxigenometru portabil  in 

clădirea administrativă 20,605.43 10.03 

Echipament de recoltat 

probe apa/levigat  in 

clădirea administrativă 5,793.12 2.82 

Aparat de distilat apa  in 

clădirea administrativă 22,599.00 11.00 

Statie meteo fixa pt. 

masurarea parametrilor 

atmosferici  in clădirea 

administrativă 8,505.00 4.14 
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Cuptor de calcinare  in 

clădirea administrativă 157,950.00 76.90 

Nisa de laborator  in 

clădirea administrativă 115,400.70 56.18 

Baie de nisip  in clădirea 

administrativă 21,019.50 10.23 

Sticlărie de laborator  in 

clădirea administrativă  in 

clădirea administrativă 7,290.00 3.55 

Termoreactor  in clădirea 

administrativă 126,526.70 61.60 

Analizor portabil de gaze  

in clădirea administrativă 40,878.90 19.90 

Garaj si atelier auto 715,207.97 348.21 

Aerotermă electrică în 

garaj şi atelier auto  27,327.26 13.30 

Convector electric 1500 w 

in garaj si atelier auto 223.56 0.11 

Convector electric 1000 w 

in garaj si atelier auto   423.70 0.21 

Boiler electric 10 l in garaj 

si atelier auto 292.74 0.14 

Ventilator axial in garaj si 

atelier auto  2,108.70 1.03 

Compresor in garaj si 

atelier auto 4,190.40 2.04 

Aparat de sudura electric in 

garaj si atelier auto 1,441.80 0.70 

Rastel cu polite in garaj si 

atelier auto 842.40 0.41 

Banc de lucru in garaj si 

atelier auto 2,624.40 1.28 

Drumuri şi platforme 

interne 10,580,994.15 5,151.47 

Clădire tratare mecanică 5,331,200.58 2,595.55 

Tocător în clădirea de 

tratare mecanică 2,164,737.94 1,053.93 

Separator magnetic în 

clădirea de tratare 

mecanică 265,845.01 129.43 

Sită rotativă în clădirea de 

tratare mecanică 1,531,773.62 745.76 

Benzi transportoare în 

clădirea de tratare 

mecanică 373,448.94 181.82 

Biofiltru 1,493,890.20 727.32 

Biocelule 15,662,464.96 7,625.44 
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Sistem control (Hard + 

SOFT) Biocelule 51,040.54 24.85 

Clădire maturare 6,761,722.87 3,292.02 

Sită rafinare în clădire 

marurare 1,228,409.50 598.06 

Clădire sortare 12,291,171.77 5,984.09 

Benzi transportoare în 

clădire sortare 2,492,599.20 1,213.55 

Separator magnetic în 

clădire sortare 259,131.60 126.16 

Presă de balotat în clădire 

sortare 3,208,296.00 1,561.99 

Cabină de sortare cu sistem 

de ventilare în clădire 

sortare 2,159,430.00 1,051.34 

Scaune în clădirea de 

sortare 1,890.00 0.92 

Dulapuri vestiare în 

clădirea de sortare 3,369.60 1.64 

Dulapuri în clădirea de 

sortare 4,395.60 2.14 

Masă birou în clădirea de 

sortare 783.00 0.38 

Masă bucătărie în clădirea 

de sortare 124.80 0.06 

Gospodărie de apă 129,201.79 62.90 

Reţea alimentare cu apă 204,557.26 99.59 

Reţea alimentare şi 

colectare apă tehnologică 647,656.62 315.32 

Reţea alimentare cu apă de 

incendiu 280,541.17 136.58 

Reţea canalizare menajeră 160,534.12 78.16 

Reţea colectare ape 

pluviale 620,882.30 302.28 

Sistem irigare spaţii verzi 27,472.28 13.38 

Staţie mobilă de carburanţi 32,940.00 16.04 

Reţea distribuţie energie 

electrică 2,471,821.45 1,203.43 

 Instalaţie electrică de 

iluminat exterior 181,699.51 88.46 

Containere 628,716.27 306.10 

Maşină cu cârlig (Hook - 

lift) 1,812,791.53 882.58 

Incarcator frontal  1,374,138.44 669.01 

Motostivuitor  480,239.60 233.81 

Sistem automatizare şi 

monitorizare 723,935.38 352.46 
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Sistem de comunicaţie  90,823.26 44.22 

Spaţii verzi 248,226.00 120.85 

Total 49,612.50 101,902,850.51 49,612.50 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 280/8 septembrie 2017 

 

Valoarea bunurilor realizate la data de 31 august 2017 în cadrul  

Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 şi faza 2)” 

 

1. BUNURI CMID GALDA DE JOS 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. 

CANTITAT

E Valoare inventar 

1 Poarta de acces si barieră 

BUC

. 1 4,991.05 

2 Gard de imprejmuire 

BUC

. 1 117,461.30 

3 Cabină poartă şi cabină cântar 

BUC

. 1 70,677.38 

4 Platformă electronică de cântărire auto 

BUC

. 1 189,981.01 

5 Sistem de spălare anvelope 

BUC

. 1 282,642.36 

6 Depozit ecologic - Celula 1 

BUC

. 1 16,686,965.92 

7 Puturi monitorizare panză freatica Celula 1  

BUC

. 3 67,865.95 

8 Placi tasare Celula 1 închisă 

BUC

. 21 6,033.48 

9 Staţie epurare levigat 

BUC

. 1 4,692,573.03 

10 Grup electrogen tratare levigat 

BUC

. 1 61,483.90 

11 Bazin stocare levigat 

BUC

. 1 718,535.43 

12 Bazin stocare efluent 

BUC

. 1 302,504.00 

13 Reţea circulare levigat 

BUC

. 1 214,038.97 

14 Pompă levigat SP1 

BUC

. 2 95,932.73 

15 Pompă levigat SP2 

BUC

. 1 13,227.09 

16 Pompă levigat SP3 

BUC

. 2 13,227.09 

17 Pompă levigat SP4 

BUC

. 2 36,177.14 

18 Pompă levigat SP5 

BUC

. 2 36,177.14 

19 Senzor de nivel in bazinul pentru levigat 

BUC

. 2 461.75 

20 Staţie colectare gaz de depozit 

BUC

. 1 34,927.63 

21 Staţie ardere gaz de depozit 

BUC

. 1 622,619.07 

22 Reţea colectare gaz de depozit 

BUC

. 1 132,362.69 
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23 Puţuri colectare gaz de depozit 

BUC

. 12 58,358.59 

24 Puţuri observaţie migrare gaz de depozit 

BUC

. 8 57,561.46 

25 Clădire administrativă 

BUC

. 1 788,214.15 

26 

Centrala termica electrica Pn30 kw in 

clădirea administrativă 

BUC

. 2 6,541.16 

27 Boiler 500 l in clădirea administrativă 

BUC

. 1 4,126.98 

28 

Vas de expansiune 40 l in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 202.76 

29 

Vas de expansiune 25 l in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 145.86 

30 

Pompa de circulatie cazan in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 2,253.01 

31 

Pompa de circulatie boiler in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 762.72 

32 

Regulator electronic in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 729.76 

33 Sistem aer condiţionat  (9600 BTU/h) 

BUC

. 4 7,551.83 

34 Sistem aer condiţionat  (11300 BTU/h) 

BUC

. 2 4,053.53 

35 

Ventilator centrifugal 150 l in clădirea 

administrativă  

BUC

. 1 433.78 

36 

Ventilator centrifugal 125 l in clădirea 

administrativă  

BUC

. 4 1,338.52 

37 Birou in clădirea administrativă 

BUC

. 4 2,940.68 

38 

Scaun rotativ cu brate in clădirea 

administrativă 

BUC

. 9 7,985.47 

39 Scaun rotativ in clădirea administrativă 

BUC

. 2 4,664.53 

40 Dulap arhivare in clădirea administrativă 

BUC

. 7 13,131.66 

41 Dulap suspendat  in clădirea administrativă 

BUC

. 2 2,484.37 

42 

PC pentru aplicatii Office inclusive licenta 

software  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 20,381.96 

43 

Multifunctionala Laser Jet A4  in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 2,889.98 

44 Masa de sedinte  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 1,901.30 

45 

Masa acoperita cu gresie antiacida in 

clădirea administrativă 

BUC

. 2 46,929.22 

46 Chiuveta antiacida in clădirea administrativă 

BUC

. 1 8,964.01 

47 

Vestiar metallic cu loc individual de sezut  in 

clădirea administrativă 

BUC

. 10 19,773.55 
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48 Balanta analitica  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 13,055.61 

49 Balanta analitica  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 21,548.10 

50 

Etuva termoreglabila  in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 35,110.72 

51 PH-metru portabil  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 10,913.47 

52 

Conducmetru de laborator  in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 15,864.47 

53 Spectrometru UV  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 142,369.54 

54 

Oxigenometru portabil  in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 21,496.38 

55 

Echipament de recoltat probe apa/levigat  in 

clădirea administrativă 

BUC

. 2 6,043.61 

56 

Aparat de distilat apa  in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 23,576.15 

57 

Statie meteo fixa pt. masurarea parametrilor 

atmosferici  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 8,872.75 

58 

Cuptor de calcinare  in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 164,779.56 

59 Nisa de laborator  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 120,390.48 

60 Baie de nisip  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 21,928.36 

61 

Sticlărie de laborator  in clădirea 

administrativă  in clădirea administrativă 

BUC

. 5 7,605.21 

62 Termoreactor  in clădirea administrativă 

BUC

. 1 131,997.56 

63 

Analizor portabil de gaze  in clădirea 

administrativă 

BUC

. 1 42,646.45 

64 Garaj si atelier auto 

BUC

.   746,132.66 

65 Aerotermă electrică în garaj şi atelier auto  

BUC

. 4 28,508.86 

66 

Convector electric 1500 w in garaj si atelier 

auto 

BUC

. 1 233.23 

67 

Convector electric 1000 w in garaj si atelier 

auto   

BUC

. 2 442.02 

68 Boiler electric 10 l in garaj si atelier auto 

BUC

. 1 305.40 

69 Ventilator axial in garaj si atelier auto  

BUC

. 1 2,199.88 

70 Compresor in garaj si atelier auto 

BUC

. 1 4,371.59 

71 

Aparat de sudura electric in garaj si atelier 

auto 

BUC

. 1 1,504.14 

72 Rastel cu polite in garaj si atelier auto 

BUC

. 2 878.82 
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73 Banc de lucru in garaj si atelier auto 

BUC

. 1 2,737.88 

74 Drumuri şi platforme interne 

BUC

.   11,038,503.01 

75 Clădire tratare mecanică 

BUC

.   5,561,714.98 

76 Tocător în clădirea de tratare mecanică 

BUC

. 2 2,258,338.48 

77 

Separator magnetic în clădirea de tratare 

mecanică 

BUC

. 2 277,339.81 

78 Sită rotativă în clădirea de tratare mecanică 

BUC

. 2 1,598,005.58 

79 

Benzi transportoare în clădirea de tratare 

mecanică 

BUC

. 2 389,596.40 

80 Biofiltru 

BUC

. 1 1,558,484.13 

81 Biocelule 

BUC

.   16,339,690.22 

82 Sistem control (Hard + SOFT) Biocelule 

BUC

. 1 53,247.46 

83 Clădire maturare 

BUC

. 1 7,054,091.25 

84 Sită rafinare în clădire marurare 

BUC

. 1 1,281,524.38 

85 Clădire sortare 

BUC

. 1 12,822,626.56 

86 Benzi transportoare în clădire sortare 

BUC

. 2 2,600,376.05 

87 Separator magnetic în clădire sortare 

BUC

. 2 270,336.12 

88 Presă de balotat în clădire sortare 

BUC

. 2 3,347,018.68 

89 

Cabină de sortare cu sistem de ventilare în 

clădire sortare 

BUC

. 2 2,252,801.03 

90 Scaune în clădirea de sortare 

BUC

. 10 1,971.72 

91 Dulapuri vestiare în clădirea de sortare 

BUC

. 8 3,515.30 

92 Dulapuri în clădirea de sortare 

BUC

. 11 4,585.66 

93 Masă birou în clădirea de sortare 

BUC

. 5 816.86 

94 Masă bucătărie în clădirea de sortare 

BUC

. 1 130.20 

95 Gospodărie de apă 

BUC

. 1 134,788.31 

96 Reţea alimentare cu apă 

BUC

. 1 213,402.05 

97 Reţea alimentare şi colectare apă tehnologică 

BUC

. 1 675,660.48 

98 Reţea alimentare cu apă de incendiu 

BUC

. 1 292,671.42 

99 Reţea canalizare menajeră 

BUC

. 1 167,475.41 

100 Reţea colectare ape pluviale 

BUC

. 1 647,728.47 

101 Sistem irigare spaţii verzi BUC 1 28,660.15 
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. 

102 Staţie mobilă de carburanţi 

BUC

. 1 34,364.28 

103 Reţea distribuţie energie electrică 

BUC

. 1 2,578,699.90 

104  Instalaţie electrică de iluminat exterior 

BUC

. 1 189,555.97 

105 Containere 

BUC

. 19 655,901.17 

106 Maşină cu cârlig (Hook - lift) 

BUC

. 3 1,891,174.35 

107 Incarcator frontal  

BUC

. 4 1,433,554.45 

108 Motostivuitor  

BUC

. 2 501,004.56 

109 Sistem automatizare şi monitorizare 

BUC

. 1 755,237.43 

110 Sistem de comunicaţie  

BUC

. 1 94,750.34 

111 Spaţii verzi 

BUC

. 1 258,958.98 

TOTAL     106,309,001.43 

 

2. BUNURI STAȚIA DE TRANSFER DEȘEURI BLAJ 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 

inventar 

1 Container administrativ BUC. 1 34,565.12 

2 

Birou cu extensie pentru imprimanta copiator / 

scanner  BUC. 1 483.71 

3 Birou simplu  BUC. 1 219.53 

4 Scaune BUC. 6 468.82 

5 Mobilier cu rafturi si sertare  BUC. 2 920.28 

6 Chiuveta BUC. 1 194.72 

7 PC cu soft pt. cantarire, imprimanta BUC. 1 23,196.87 

8 

Sistem aer condiţionat în container 

administrativ BUC. 1 4,492.33 

9 Container sanitar BUC. 1 46,087.69 

10 Dulapuri pentru vestiar în container sanitar BUC. 4 2,103.51 

11 Banca pentru 3 persoane în container sanitar BUC. 2 394.41 

12 Container statie de pompare BUC. 1 34,566.44 

13 Staţie de pompe BUC. 1 14,566.64 

14 Rezervor apă BUC. 1 3,931.03 

15 Cantar auto BUC. 1 164,471.65 

16 Drumuri BUC. 1 2,871,023.66 

17 Palnie de alimentare prescontainer  BUC. 2 772,972.25 

18 Reţea electrică BUC. 1 162,497.19 

19 Gard si poarta BUC. 1 155,649.03 

20 Instalaţie de alimentare cu apă BUC. 1 25,762.39 

21 Retea de canalizare BUC. 1 17,672.84 

22 Reţea electrică iluminat exterior BUC. 1 181,316.76 

23 Reţea colectare ape pluviale BUC. 1 130,532.66 

24 Spaţii verzi BUC. 1 2,698.05 

25 Masini de încarcat cu carlig - hook lift BUC. 4 2,829,812.09 
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26 Prescontainere de 24mc BUC. 4 370,286.81 

27 Dotari PSI  SET 1 2,225.05 

28 Trusa profesionala de scule  BUC. 1 1,155.84 

TOTAL     7,854,267.35 

3. BUNURI STAȚIA DE TRANSFER DEȘEURI TĂRTĂRIA 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. 

CANTITAT

E 

Valoare 

inventar 

1 Container administrativ BUC. 1 34,686.24 

2 

Birou cu extensie pentru imprimanta copiator / 

scanner  BUC. 1 483.71 

3 Birou simplu  BUC. 1 219.53 

4 Scaune BUC. 6 468.82 

5 Mobilier cu rafturi si sertare  BUC. 2 920.28 

6 Chiuveta BUC. 1 194.72 

7 PC cu soft pt. cantarire, imprimanta BUC. 1 23,197.49 

8 Sistem aer condiţionat în container administrativ BUC. 1 4,806.32 

9 Container sanitar BUC. 1 46,249.19 

10 Dulapuri pentru vestiar în container sanitar BUC. 4 2,103.51 

11 Banca pentru 3 persoane în container sanitar BUC. 2 394.41 

12 Container statie de pompare BUC. 1 34,687.57 

13 Staţie de pompe BUC. 1 14,566.64 

14 Rezervor apă BUC. 1 3,931.03 

15 Cantar auto BUC. 1 164,474.13 

16 Drumuri BUC. 1 2,858,793.46 

17 Palnie de alimentare prescontainer  BUC. 2 674,136.70 

18 Reţea electrică BUC. 1 168,218.26 

19 Gard si poarta BUC. 1 120,603.79 

20 Instalaţie de alimentare cu apă BUC. 1 24,767.27 

21 Retea de canalizare BUC. 1 18,159.92 

22 Reţea electrică iluminat exterior BUC. 1 214,658.49 

23 Reţea colectare ape pluviale BUC. 1 150,299.00 

24 Spaţii verzi BUC. 1 4,522.78 

25 Masini de încarcat cu carlig - hook lift BUC. 5 3,537,265.11 

26 Prescontainere de 24mc BUC. 8 740,573.61 

27 Dotari PSI  SET 1 2,698.84 

28 Trusa profesionala de scule  BUC. 1 1,155.84 

TOTAL     8,847,236.66 

 

4. ECHIPAMENTE DE COLECTARE DEȘEURI 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. 

CANTITAT

E 

Valoare 

inventar 

1 

Containere pentru colectare deşeuri de hârtie şi 

carton (1,1mc) BUC. 1,448 2,303,993.74 

2 

Containere pentru colectare deşeuri de plastic şi 

metal (1,1mc) BUC. 1,441 2,292,846.84 

3 

Containere pentru colectare deşeuri de sticlă 

(1,1mc) BUC. 1,486 2,364,448.58 
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4 Unităţi de compostare individuală BUC. 16,133 3,583,556.88 

5 

Containere pentru colectare deşeuri periculoase 

menajere (16mc) BUC. 13 997,022.56 

6 

Containere pentru colectare deşeuri 

voluminoase (15mc) BUC. 23 767,194.48 

7 

Containere pentru colectare deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice (30mc) BUC. 9 447,574.85 

TOTAL     12,756,637.92 

 

5. BUNURI UIP 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE Valoare inventar 

1 Calculator + Licenţă BUC. 2 10,366.07 

2 Statie grafică + Licenţă  BUC. 1 10,468.74 

3 Laptop + Licenţă BUC. 4 19,109.67 

4 Imprimantă BUC. 1 1,646.55 

5 Aparat foto BUC. 1 1,000.10 

6 Birou calculator BUC. 7 3,469.30 

7 Scaun Birou BUC. 7 976.02 

8 Dulap BUC. 7 4,170.26 

9 Masa sedinta BUC. 1 608.43 

10 Scaun masa sedinta BUC. 12 958.27 

TOTAL 52,773.41 

 

6. BRANȘAMENTE ELECTRICE 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE Valoare inventar 

1 

 BRANŞAMENT ELECTRIC CMID 

GALDA DE JOS BUC. 1 923,362.14 

2 

BRANŞAMENT ELECTRIC STAŢIA 

DE TRANSFER DEŞEURI 

TĂRTĂRIA BUC. 1 413,580.31 

3 

BRANŞAMENT ELECTRIC STAŢIA 

DE TRANSFER DEŞEURI BLAJ BUC. 1 9,932.27 

4 

BRANŞAMENT ELECTRIC 

DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  

ABRUD BUC. 1 5,729.44 

5 

BRANŞAMENT ELECTRIC 

DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  

AIUD BUC. 1 2,432.89 

6 

BRANŞAMENT ELECTRIC 

DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  

ALBA IULIA BUC. 1 2,432.89 

7 

BRANŞAMENT ELECTRIC 

DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  

BLAJ BUC. 1 583.07 

8 

BRANŞAMENT ELECTRIC 

DEPOZIT NECONFORM ÎNCHIS  

OCNA MUREŞ BUC. 1 29,778.56 

TOTAL 1,387,831.57 
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7. DRUMURI ACCES  CMID ȘI STAȚII DE TRANSFER 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. 

CANTITAT

E Valoare inventar 

1  DRUM ACCES CMID GALDA DE JOS BUC. 1 4,331,647.93 

2 

 DRUM ACCES STAŢIA DE TRANSFER 

DEŞEURI TĂRTĂRIA BUC. 2 370,112.84 

3 

DRUM ACCES STAŢIA DE TRANSFER 

DEŞEURI BLAJ BUC. 3 940,270.52 

TOTAL 5,642,031.30 

 

8. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS ABRUD 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE Valoare inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 813,446.65 

2 Puturi de monitorizare ape subterane  BUC. 3 32,745.60 

3 Martori de tasare BUC. 3 1,623.60 

4 Instalatie gestionare levigat BUC. 1 58,757.51 

5 Pompa levigat BUC. 1 44,521.94 

6 Rigola perimetrala ape pluviale   BUC. 1 74,630.91 

7 Drum perimetral de inspectie  BUC. 1 55,504.38 

8 Imprejmiuire si poarta de acces  BUC. 1 133,108.84 

9 Instalatie electrică BUC. 1 34,700.71 

TOTAL     1,249,040.15 

 

9. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS AIUD 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 

inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 3,000,087.36 

2 Puturi de monitorizare ape subterane  BUC. 3 8,223.65 

3 Martori de tasare BUC. 3 169.26 

4 Instalaţie gestionare gaz de depozit BUC. 1 118,799.39 

5 

Unitate de incinerare a gazelor de 

depozit BUC. 1 513,217.44 

6 Instalatie gestionare levigat BUC. 1 124,143.36 

7 Rigola perimetrala ape pluviale   BUC. 1 33,136.01 

8 Drum perimetral de inspectie  BUC. 1 62,122.42 

9 Imprejmiuire si poarta de acces  BUC. 1 63,645.33 

10 Instalatii electrică BUC. 1 32,558.58 

TOTAL     3,956,102.81 

10. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS ALBA IULIA 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 

inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 7,295,432.24 

2 Puturi de monitorizare ape subterane  BUC. 3 64,616.61 

3 Martori de tasare BUC. 7 2,789.50 

4 Instalaţie gestionare gaz de depozit BUC. 1 1,137,777.99 
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5 

Unitate de incinerare a gazelor de 

depozit BUC. 1 709,745.91 

6 Instalatie gestionare levigat BUC. 1 342,893.16 

7 Rigola perimetrala ape pluviale   BUC. 1 668,613.07 

8 Drum perimetral de inspectie  BUC. 1 98,147.39 

9 Imprejmiuire si poarta de acces  BUC. 1 215,559.35 

10 Instalatii electrică BUC. 1 21,501.72 

TOTAL     10,557,076.93 

11. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS BLAJ 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE Valoare inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 2,612,597.95 

2 Puturi de monitorizare ape subterane  BUC. 3 78,933.99 

3 Martori de tasare BUC. 2 1,576.49 

4 Instalatie gestionare levigat BUC. 1 141,145.75 

5 Pompa levigat BUC. 1 43,225.19 

6 Rigola perimetrala ape pluviale   BUC. 1 187,418.76 

7 Drum perimetral de inspectie  BUC. 1 120,679.75 

8 Imprejmiuire si poarta de acces  BUC. 1 240,214.46 

9 Instalatii electrică BUC. 1 32,727.65 

TOTAL     3,458,519.98 

 

12. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS CIMPENI 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 

inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 608,578.84 

2 Puturi de monitorizare ape subterane  BUC. 3 37,141.57 

3 Martori de tasare BUC. 1 819.68 

4 Instalatie gestionare levigat BUC. 1 44,566.84 

5 Rigola perimetrala ape pluviale   BUC. 1 60,416.10 

6 Drum perimetral de inspectie  BUC. 1 50,697.08 

7 Imprejmiuire si poarta de acces  BUC. 1 114,394.73 

TOTAL     916,614.85 

 

13. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS CUGIR 

 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE 

Valoare 

inventar 

1 Depozit neconform închis BUC. 1 1,887,496.56 

2 Puturi de monitorizare ape subterane  BUC. 3 36,373.48 

3 Martori de tasare BUC. 3 2,412.49 

4 Instalatie gestionare levigat BUC. 1 68,162.09 

5 Rigola perimetrala ape pluviale   BUC. 1 104,176.52 

6 Drum perimetral de inspectie  BUC. 1 72,548.60 

7 Imprejmiuire si poarta de acces  BUC. 1 190,817.48 

TOTAL     2,361,987.22 

   

 

 

 14. BUNURI DEPOZIT DE DEȘEURI NECONFORM ÎNCHIS OCNA MURES 

Nr. 

Crt. Denumire bunuri U.M. CANTITATE Valoare inventar 
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1 Depozit neconform închis BUC. 1 5,405,121.06 

2 Puturi de monitorizare ape subterane  BUC. 3 35,760.56 

3 Martori de tasare BUC. 12 9,460.18 

4 Instalaţie gestionare gaz de depozit BUC. 1 834,926.43 

5 

Unitate de incinerare a gazelor de 

depozit BUC. 1 652,992.28 

6 Instalatie gestionare levigat BUC. 1 129,931.08 

7 Rigola perimetrala ape pluviale   BUC. 1 185,852.77 

8 Drum perimetral de inspectie  BUC. 1 177,778.19 

9 Imprejmiuire si poarta de acces  BUC. 1 318,103.00 

10 Instalatii electrică BUC. 1 58,650.93 

TOTAL     7,808,576.47 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba și instituțiile publice din subordine  

 

      Consiliul Județean Alba întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 

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

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

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

instituțiile publice din subordine; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile : 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

publice. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba, conform  anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

prezentei hotărâri. 

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

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, conform  anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, directorul executiv al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba şi directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică 

şi relații publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 281 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017                   
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 281 din 28 septembrie 2017 

 

 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 

pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

Funcția publică 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

Număr 

de 

funcții 

publice 

ocupate 

Număr 

de 

funcții 

publice 

vacante 

Număr 

maxim 

de funcții 

publice 

care vor 

fi 

înființate 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

reorganizării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

promovării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

Secretar al județului 1 1 0          

Director executiv în cadrul aparatului propriu al 

autorităților administrației publice locale 3 3 0          

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu 

al autorităților administrației publice locale 1 1 0          

Șef serviciu 8 8 0          

Șef birou 3 3 0          

Funcții publice de conducere specifice 1 1  0          

Total categoria funcționari publici de conducere 17 17 0      

Auditor clasa I grad profesional superior 5 3 2         2 

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1 0   1      

Consilier juridic clasa I grad profesional principal    1     1  

Consilier juridic clasa I grad profesional  superior 10 5 5      5 

Consilier clasa I grad profesional debutant 2 1 1   1     1 

Consilier clasa I grad profesional asistent    1   1    

Consilier clasa I grad profesional principal 3 2 1   2     1 

Consilier clasa I grad profesional superior 
 

75 68 7 2   2   7 

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

Inspector clasa I grad profesional superior 5 4 1         1 

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

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

Total funcții publice 120 102 18 5 5 3 2 18 

         

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

          PREȘEDINTE,   SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                           Ion DUMITREL             Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 281 din 28 septembrie 2017 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 

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

 

 

Funcția publică 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

Număr 

de 

funcții 

publice 

ocupate 

Număr 

de 

funcții 

publice 

vacante 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

înființate 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

reorganizării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

promovării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

Director executiv din cadrul instituțiilor publice 

subordonate 1 1 0           

Șef birou 1 1 0           

Total categoria funcționari publici de conducere 
2 2 0           

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1 0   1       

Consilier juridic clasa I grad profesional principal        1   1     

Consilier juridic clasa I grad profesional superior 2 2  0           

Consilier clasa I grad profesional principal 1 1  0   1       

Consilier clasa I grad profesional superior 3 3  0 1     1   

Inspector clasa I grad profesional asistent 2 2  0   2       

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

Inspector clasa I grad profesional superior 4 4  0 1   1     

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

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

Total funcții publice 17 16 1 5 5 2 3 1 

  

                 CONTRASEMNEAZĂ 

          PREȘEDINTE,   SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                           Ion DUMITREL             Vasile BUMBU 
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                       Anexa nr. 3 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 281 din 28 septembrie 2017 

 

 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE 

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

 

 

 

Funcția publică 

Număr 

maxim 

de funcții 

publice 

Număr 

de funcții 

publice 

ocupate 

Număr 

de funcții 

publice 

vacante 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

care vor 

fi 

înființate 

Număr maxim 

de funcții 

publice supuse 

reorganizării 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

supuse 

promovării 

Număr 

maxim 

de 

funcții 

publice 

rezervat

e 

promov

ării 

rapide 

Număr 

maxim de 

funcții 

publice 

care vor fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

Director general din cadrul instituţiilor publice 

subordonate 1 1    0            

Director general adjunct din cadrul instituţiilor publice 

subordonate 2 2  0           

Director executiv din cadrul instituţiilor publice 

subordonate 2 1 1         1 

Șef serviciu 9 4 5         5 

Șef birou 2 0 2         2 

Total categoria funcționari publici de conducere 16 8 8     8 

Auditor clasa I grad profesional superior 
 

2 1 1         1 

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant 1 1 0   1       

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

Consilier juridic clasa I grad profesional principal 2 2 0   1       

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

Consilier clasa I grad profesional asistent 1 1 0           

Consilier clasa I grad profesional principal 7 7 0   5       

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

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

Referent clasa III grad profesional superior 3 3 0           
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Total funcți publice clasa III 3 3 0      

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

Total funcții publice 80 68 12 7 7 7 0 12 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

          PREȘEDINTE,   SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                           Ion DUMITREL             Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

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

Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Abrud - 

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

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

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

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

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

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

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

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

traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

16404/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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 29 septembrie 2017 - 31 august 

2018, pe traseul Abrud - Cîmpeni - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA, cod 

de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul Alba. 

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 

Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 282 

Alba Iulia, 28 septembrie 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 Baia de Arieş - Muşca -  Roşia 

Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Baia de Arieş 

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

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

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

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

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

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

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

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

traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

16405/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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 29 septembrie 2017 - 31 august 

2018, pe traseul Baia de Arieş - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA, 

cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul 

Alba. 



 

 

134 

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC 

Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 283 

Alba Iulia,  28 septembrie 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 Abrud - Mătişeşti, 

operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Abrud - 

Mătişeşti, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA;  

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

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

traseul Abrud - Mătişeşti, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA; 

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

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

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

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

traseul Abrud - Mătişeşti, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16409/11 

septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

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

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

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

prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Mătişeşti;  

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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 29 septembrie 2017 - 31 august 

2018, pe traseul Abrud - Mătişeşti, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA, cod de înregistrare 

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

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 

Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 28 septembrie 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 Abrud - Gura Cornei - Roşia 

Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Abrud - Gura 

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

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

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

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

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

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

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

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

traseul Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

16406/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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 29 septembrie 2017 - 31 august 

2018, pe traseul Abrud - Gura Cornei - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA, 

cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul 

Alba. 

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 

Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 28 septembrie 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 Abrud - Muşca - Roşia Poieni, 

operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Abrud - 

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

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

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

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

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

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

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

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

traseul Abrud - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

16408/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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 1 decembrie 2017 - 28 februarie 

2018, pe traseul Abrud - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA, cod de 

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

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 

Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 286 

Alba Iulia, 28 septembrie 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 Valea Albă - Abrud - Roşia 

Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Valea Albă - 

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

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

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

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

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

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

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

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

traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

16411/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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 29 septembrie 2017 - 31 august 

2018, pe traseul Valea Albă - Abrud - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA, 

cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul 

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC 

Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                          Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 287 

Alba Iulia, 28 septembrie 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 Valea Albă - Muşca - Roşia 

Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Valea Albă - 

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

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

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

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

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

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

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

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

traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

16410/11 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

Judeţul Alba; 

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 1 decembrie 2017 - 28 februarie 

2018, pe traseul Valea Albă - Muşca - Roşia Poieni, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA, 

cod de înregistrare fiscală, RO1767649, cu sediul în oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei, nr. 1, judeţul 

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Arieşul SA a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC 

Arieşul SA, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                          Vasile BUMBU      

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 288 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017 

  



 

 

145 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

spaţiu în suprafaţă totală de 60 mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba 

 

       Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

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

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

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

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

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

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

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

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Ținând cont de prevederile : 

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

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

Judeţului Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba sau a instituţiilor de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 

 

HOTĂRÂRE   
 

 

Art. 1. Se avizează închirierea de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia a unui 

spaţiu în suprafaţă totala de 60 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba, proprietate a Județului Alba, aflat în administrarea acestei unităţi de 

învățământ.  

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

bugetul local al UAT Județul Alba. 

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

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

178/28 octombrie 2010, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, organizată în condiţiile legii. 

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

-19
00

. 

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba; Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei 

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

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 289 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

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

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

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA; 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

numirea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi 

Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

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

bugete, strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Victor Tudor SECARĂ în calitate de  reprezentant al 

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

pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului, a punctului de lucru Cunța.  

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

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, domnul 

Victor Tudor SECARĂ. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA, domnului Victor Tudor SECARĂ, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 28 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba  

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

 

       Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017;

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba în 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  

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

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

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

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

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

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

septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de 

administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

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

administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se desemnează doamna Ţimonea Mirela Camelia - consilier superior în cadrul 

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

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

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

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

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia, persoanelor nominalizate, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridice și relații 

publice, Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special și Biroului resurse 

umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr. 291 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

 

       Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017;

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  

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

Alba; 

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

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

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

Alba înregistrată la registratura  Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16321/8 septembrie 2017;  

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

2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

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

administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

naţionale nr. 5555/2011; 

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

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

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se desemnează doamna Ţimonea Mirela Camelia - consilier superior în cadrul 

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

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

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

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

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba, doamnei Țimonea Mirela Camelia,  Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

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

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

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

Nr. 292 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin  

domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

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

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana 

Şureanu - DJ 704; 

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

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704; 

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

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

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

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

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 704, ca 

urmare a dublei înregistrări a tronsoanelor prezentate în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 - părți 

integrante ale prezentei hotărâri. 

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

mod corespunzător. 

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

Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a Unităţii Administrativ Teritoriale - 

Județul Alba. 

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

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Primăriei comunei Săsciori, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 293 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 293/28 septembrie 2017 

 

Datele de identificare ale sectorului de drum din  

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

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

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Judeţul Alba 

Date de identificare 

Comuna Săsciori 

Origine Destinaţie 
Poziţie 

kilometrică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul judeţean 

Alba 

Denumire CF 

Limită 

judeţul 

Hunedoar

a Km 

61+000 

DAF Râul 

Mare 

Șurianu  

Km 65+951 

Km 61+000 

– 65+951 

Drum 

judeţean 

DJ 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana Şureanu - DJ 

704 

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

73186 și 73187 al UAT Șugag 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 293/28 septembrie 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

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

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

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Statul Român 

Origine Destinaţie 
Poziţie 

kilometrică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Denumirea 

drumului forestier 

Nr. inventar 

RNP – 

Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul 

finanţelor 

publice 

 

Cabana 

Şureanu  

Km 

65+951 

Poarta 

Raiului 

Km 69+000 

Km 65+951 

– 69+000 

Drum 

judeţean 

DJ 709K: limită judeţul 

Hunedoara - Cabana Şureanu - 

DJ 704 

75 
DAF Râul Mare 

Şurianu 
23060 1473 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

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

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16754 din 14 septembrie 

2017; 

Ţinând cont de avizul  nr. 3965807/22.09.2017 al Direcţiei pentru  Evidenţa Persoanelor şi 

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

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17372/25.09.2017. 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

publice; 

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

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de 

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

prezentei hotărâri.  

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

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relații publice şi  Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

Nr. 294 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017 
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 294/28 septembrie 2017 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

 

        

Nr.crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Numărul de 

posturi 

1. Director executiv   1 

Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă 

2. Şef birou   1 

1. Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor 

3. Consilier juridic I Asistent 1 

2. Ghişeu Unic 

4. Inspector I Superior 1 

5. Inspector I Asistent 1 

3. Compartiment informatică 

6. Consilier I Superior 1 

4. Compartiment îndrumare şi control 

7. Inspector I Superior 1 

5. Compartiment Stare Civilă 

8. Consilier I Superior 1 

9-11. Inspector I Superior 3 

Compartiment Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice 

12-13. Consilier juridic I Superior 2 

14. Inspector I Asistent 1 

Compartiment Resurse Umane 

15. Consilier I Superior 1 

Compartiment Financiar Contabil 

16. Consilier I Principal 1 

17. Inspector I Principal 1 

Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială 

18. Şef birou    1 

1. Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Arhivar treapta IA    1 

21. Curier   1 

2. Compartiment Administrare Întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

                                 

                                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin  

domeniului public al Județului Alba a drumului județean 

DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

-  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - 

Întregalde (DJ 107 K); 

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

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 

H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K); 

- raportul de specialitate nr. 17002/19 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Ighiu nr. 63/2017 privind declasarea unui sector 

din drumul judeţean DJ 106H Ighiu de la km 0 până la km 5+725 (Ighiu-Ighiel) din categoria funcţională 

a drumului de interes judeţean în categoria funcţională a drumului de interes local – drum comunal. 

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. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

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

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

- H.G. nr. 507/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente 

acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 

domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba şi în administrarea consiliilor 

locale ale acestora. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. (1) Se aprobă declasarea tronsonului din drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - 

Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K), situat administrativ în comuna Ighiu, județul Alba, având 

datele de identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri și încadrarea acestuia 

în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal și trecerea din domeniul public al 

Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Ighiu și în 

administrarea Consiliului Local Ighiu. 

 (2) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Ighiu și în administrarea Consiliului Local 

Ighiu a tronsonului din drumul județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 

107 K), situat administrativ în comuna Ighiu, județul Alba, având datele de identificare prezentate în 

anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 

Alba a drumului județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K), ca 

urmare a declasării tronsonului prezentat în anexa nr. 1, şi a dublei, respectiv triplei înregistrări a 

tronsoanelor prezentate în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 



 

 
155 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va modifica în 

mod corespunzător. 

Art. 4. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT Județul Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenului aferent, menţionate în anexa nr. 1  se face 

pe bază de protocol încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Consiliului local al comunei Ighiu, Consiliului local al 

comunei Întregalde, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei 

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

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 295 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017      
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Anexa  nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 295/28 septembrie 2017 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  din  

DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) care se  

încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local – drum comunal 

 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

drumului 
Poziţie kilometrică Origine Destinaţie 

Lungime 

km 

Denumire propusă 

DJ 106H: Ighiu (DJ 107 

H) - Ighiel - Necrilești - 

Întregalde (DJ 107 K) 

Drum 

judeţean 
Km 0+000 – 5+725 DJ 107 H 

Limită intravilan 

Ighiel 

 

 

5,725 

 

DC 69 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba  nr. 295/28 septembrie 2017 

 

Datele de identificare a sectorului de drum   

din DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

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

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Statul Român 

Origine Destinaţie 

Poziţie 

kilometr

ică 

Denumirea 

drumului 
Indicativ 

Nr. inventar 

Consiliul 

judeţean Alba 

Denumirea 

drumului 

forestier 

Nr. inventar 

RNP – Romsilva 

 

Nr. inventar 

Ministerul finanţelor 

publice 

 

Limită 

intravilan 

Ighiel 

Limită 

UAT Ighiu 

- Întregalde  

Km 

5+725 - 

18+825  

Drum 

judeţean 

DJ 106H: Ighiu (DJ 

107 H) - Ighiel - 

Necrilești - Întregalde 

(DJ 107 K) 

41 
DAF Ighiel - 

Striglau 
21058 1400 
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Anexa  nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba  nr. 295/28 septembrie 2017 

 

 

 

 

Datele de identificare a sectorului de drum  

din DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - Întregalde (DJ 107 K) 

 care se se află sub dubla înregistrare (drum comunal şi drum judeţean), respectiv 

sub triplă înregistrare (drum forestier, drum comunal şi drum judeţean) 

 

 

Date generale 
Date de identificare  

Consiliul judeţean Alba 

Date de identificare 

Consiliul local Întregalde 

Origine Destinaţie 

Poziţie 

kilometr

ică 

Denumirea 

drumului 

Indicativ 

conform H.G. nr. 

540/2000 

Nr. 

inventar 

Consiliul 

judeţean 

Alba 

Origine Destinaţie 

Denumirea 

drumului comunal 

conform H.G. nr. 

540/2000 

Drum forestier 

Conform H.G. 

507/2011 

Limită 

UAT Ighiu 

- 

Întregalde 

Întregalde 

(DJ 107 K) 

Km 

18+825 

– 

32+000 

Drum 

judeţean 

DJ 106H: Ighiu (DJ 

107 H) - Ighiel - 

Necrilești - 

Întregalde (DJ 107 

K) 

41 

Limită 

UAT 

Ighiu-

Întregalde 

Necrilești 

DC70: 70   Ighiu 

(DJ 107H)-Ţelna-

Necrilești (DJ 

106H) 

 

- 

Necrilești 
Întregalde 

(DJ 107 K) 

DC179: Necrilești 

(DJ 106H)-Sfârcea                                    

Drum forestier 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba 
 

       Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017;

 Luând în dezbatere: 

 -  proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17076 din 19 septembrie 2017 al Compartimentului unități de 

asistență medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 146/25august 2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba, astfel cum au fost modificate și completate prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 51/23 februarie 2017; 

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, art. 91 alin. 5 lit. a punct 2 și art. 91 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 85 şi art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2298/2012 privind aprobarea 

Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Regulamentul aprobat prin prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 

octombrie 2017. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146/25 septembrie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba și Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 51/23 februarie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 

146/2016 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul Județului Alba prin intermediul directorului general al Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, Direcţiei juridică şi 

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

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

Nr. 296 

Alba Iulia,  28 septembrie 2017 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 296/28 septembrie 2017 

 

           Regulament de organizare și funcționare al 

 Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 

Capitolul I  Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba 

 

 Art. 1. (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, se organizează și 

funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 85 și art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și ale H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca organ de specialitate, fără personalitate 

juridică, al Consiliului Judeţean Alba.  

            (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba desfăşoară activitate 

decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul 

promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu, precum şi a 

prezentului regulament.  

  (3) Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

coordonată metodologic, , de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, prin 

intermediul Comisie superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, ce funcționează în 

structura Autorității. 

  (4) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap coordonează 

metodologic și monitorizează activitatea de evaluare și încadrare în grad de handicap, în conformitate cu 

prevederile potrivit art. 90
1
 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  (5) În exercitarea atribuţiilor Comisia superioară: 

  a.) asigură coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare 

în grad şi tip de handicap;  

  b.) stabileşte prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, în următoarele 

situaţii: 

     1. ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor 

acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; 

     2. ca urmare a autosesizării; 

  c.) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap, ca urmare a reevaluării dispuse în 

condiţiile sus-enunțate; 

  d.) participă, la solicitare, în acţiuni de verificare a activităţii de evaluare şi încadrare în 

grad şi tip de handicap. 

  (6) Comisia superioară emite decizii după cum urmează: 

    * de reevaluare, în condiţiile prevăzute la punctul b; 

    ** de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma reevaluării dispuse în 

condiţiile prevăzute la lit. b. 

  Decizia de reevaluare emisă de Comisia superioară în condiţiile art. 1 alin. 5 lit. b ale 

prezentului regulament, cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi 

va fi transmisă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în vederea efectuării 

reevaluării de către serviciul de evaluare complexă. 

 (7) Reevaluarea persoanei se va realiza în termen de 60 de zile lucrătoare de la data 

înregistrării deciziei de reevaluare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

prin convocarea persoanei supusă reevaluării, urmând ca persoana cu handicap să se prezinte la data şi 

locul menţionate în convocare, cu documentele solicitate. 

 (8) Procesul de reevaluare prevăzut la alin. 7 se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant 

din structura de specialitate a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, care va elabora un referat ce va fi 

înaintat Comisiei superioare împreună cu dosarul completat şi raportul de reevaluare complexă elaborat 

de serviciul de evaluare complexă. 

 (9) În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a 

serviciului de evaluare complexă, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii 

sociale.  
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 (10) În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut la alin. 7, în 

baza raportului de reevaluare al serviciului de evaluare complexă însoţit de referatul reprezentantului 

structurii de specialitate a ministerului, Comisia superioară emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de 

handicap. 

 (11) În baza raportului şi a referatului prevăzute la alin. 9, Comisia superioară emite decizia 

de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap. 

 (12) Punerea în executare a deciziilor emise de Comisia superioară se face de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 Art. 2. (1) Constituirea şi componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, cu avizul Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilității,  în conformitate cu prevederile art. 85 alin. 4 din Legea nr. 

448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale 

în vigoare. 

   (2) Componența Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

următoarea: 

  a.) preşedinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, 

medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de 

management în domeniul sociomedical; 

  b.) un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de 

familie sau un medic de medicină generală, propus de Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

  c.) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi 

în beneficiul persoanelor cu handicap; 

  d.) un psiholog; 

  e.) un asistent social. 

  (3) Membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba pot renunța la 

această calitate, printr-o notificare scrisă, care va fi adusă la cunoștința președintelui Comisiei de evaluare 

și a președintelui Consiliului Județean Alba, înainte cu cel puțin 30 de zile lucrătoare. 

  (4) Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba se aprobă în conformitate cu prevederile alin. 1. 

  (5) Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, fără a fi 

funcționar public, face parte din structura de personal contractual a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se încadrează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  (6) Președintele și membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

  (7) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv președintele, au dreptul, potrivit art. 85 alin. 7 

din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la o indemnizaţie de 

şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui Consiliului Județean Alba, plata indemnizațiilor 

urmând să fie suportată din bugetul Județului Alba. 

Art. 3. Sediul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este în municipiul Alba 

Iulia, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba. 

Capitolul II  Atribuţiile Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

Art. 4. (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are următoarele atribuții 

principale:  

 a.) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după 

caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de 

evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă; 

 b.) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;    

 c.) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care 

au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 

 d.) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist; 

 e.) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de 

protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin; 

 f.) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde. 

  (2) Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau 

structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va stabili un termen permanent de valabilitate a 

certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice. 
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  (3)  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îndeplineşte și orice alte 

atribuţii prevăzute de legislația în vigoare ori stabilite de Consiliul Judeţean Alba, prin hotărâre, în 

condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

Art. 5. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este competentă să soluționeze 

toate cazurile ce privesc persoane adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o 

măsură de protecție și care au domiciliul sau reședința în oricare din unitățile administrativ teritoriale din 

Județul Alba. 

 Art. 6. (1) În exercitarea atribuţiei privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de 

handicap, prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

      (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba eliberează certificatul de 

încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială a 

adultului cu handicap, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 

268/2007, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile H.G. nr. 430/2008 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap, cu modificările și completările ulterioare. 

  (3) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare în integrare socială, Comisia 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va colabora cu persoana cu handicap sau cu 

reprezentantul legal al acesteia. Programul individual de reabilitare și integrare socială se întocmește și se 

revizuiește în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, 

cu modificările și completările ulterioare 

      (4) În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea 

în grad de handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are obligația de a motiva 

respingerea cererii persoanei. 

  (5) În exercitarea atribuţiei privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu 

handicap, prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a teza a II a, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba eliberează certificate de orientare profesională, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 

la Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap aprobată prin H.G. nr. 430/2008. 

      (6) În exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. b, Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba poate stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor cu 

handicap: 

 a) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private; 

     b) plasarea la asistent personal profesionist; 

     c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul. 

     (7) Exercitarea atribuţiei privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului 

legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite, potrivit art. 4 alin. 1 lit. e, se realizează prin 

secretariatul comisiei de evaluare.  

  (8) Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obţinute de la 

secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, de la Serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor cu handicap, de la primăria de domiciliu sau de pe site-ul Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, de către orice persoană fizică sau juridică interesată. 

Capitolul III  Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

Art. 7. Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îndeplinește 

următoarele atribuții: 

a.) reprezintă Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba în raport cu terții în 

probleme care sunt de competența comisiei; 

b.) prezintă președintelui Consiliului Județean Alba rapoarte trimestriale și ori de câte ori se 

solicită, cu privire la activitatea comisiei; 

c.) face propuneri privind activitatea comisiei și  coordonează activitatea secretariatului Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

d.) preia de la secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba dosarele 

depuse de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap în termen de două zile 

lucrătoare de la data înregistrării acestora pe bază de proces verbal; 

e.) analizează dosarele preluate și pregătește prezentarea lor în fața Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, cu susținerea sau completarea propunerilor făcute de Serviciul de 
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evaluare complexă a persoanelor cu handicap în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării la 

secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. Pentru dosarele în care 

propunerea Serviciului de evaluare este considerată neconformă cu criteriile sau documentația este 

incompletă, se întocmește un proiect de Decizie care se va prezenta spre dezbaterea și asumarea Comisiei 

de evaluare.  

f.) stabilește conținutul convocatorului pentru ședință și dispune convocarea ședinței; 

g.) conduce ședințele Comisiei de evaluare și prezintă în fața comisiei dosarele prevăzute în 

convocator și supune analizei fiecare dosar în parte în termen maxim de 10 zile de la data înregistrării lor 

la secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

h.) răspunde cu promptitudine la solicitările Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap;  

i.) organizează punerea în aplicare a îndrumărilor metodologice emise de Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

j.) răspunde în fața angajatorului pentru respectarea programului de lucru și a  sarcinilor de 

serviciu stabilite prin fișa postului, precum şi pentru buna utilizare a logisticii pusă la dispoziția comisiei 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba; 

k.) în cazul contestării Certificatelor de încadrare în grad de handicap la instanța de judecată, va 

transmite Direcției juridică și relații publice - Serviciului juridic-contencios din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba,  punctul de vedere conținând motivele care au stat la baza 

stabilirii încadrării/neîncadrării în gradul de handicap respectiv, fundamentat în conformitate cu criteriile 

medicopsihosociale, precum și copiile tuturor documentelor din dosarul întocmit de către Serviciul de 

Evaluare Complexă, în copie certificată de conformitate cu originalul, în termen de cel mult două zile 

lucrătoare de la comunicarea adresei emisă de instanța de judecată sau de la solicitarea Serviciului juridic-

contencios din cadrul Consiliului Județean Alba.   

l.) se supune ierarhic direct directorului executiv care coordonează activitatea de protecție a 

persoanelor adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba. 

Capitolul IV  Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

  Art. 8. (1)  Lucrările de secretariat  ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba sunt asigurate de către un secretariat, format din 3-5 persoane, specialiști în cel puțin unul din 

domeniile: administrativ, economic, juridic, informatică, tehnic sau asistență socială, care funcţionează în 

cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

 (2) Numirea membrilor secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba se face de către directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia 

copilului Alba, prin dispoziție.  

(3) Pentru perioadele în care un membru al secretariatului lipseşte din motive întemeiate, 

directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba va dispune 

înlocuirea temporară a acestuia cu un al funcţionar din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și 

protecţia copilului Alba. 

  (4) Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este condus 

de către un secretar cu studii juridice, numit prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba.  

(5) Pentru perioadele în care secretarul comisiei absentează din motive temeinice, 

directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba va dispune 

înlocuirea temporară a acestuia cu o altă persoană care are studii juridice (de regulă un consilier juridic 

din cadrul biroului juridic și contencios). 

 Art. 9. În relaţia cu Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, secretariatul 

acestei comisii îndeplineşte următoarele atribuţii: 

     a.) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare 

complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, 

potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 a Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobată prin H.G. nr. 430/2008; 

     b.) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor, în 

baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

     c.) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor; 

     d.) redactează procesul-verbal privind desfăşurarea şedinţei, până la sfârșitul ședinței respective și 

îl supune lecturării (eventual modificării/completării) și semnării de către membrii participanți; 

     e.) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare 

profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 
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     f.) gestionează registrul de procese-verbale; 

     g.) gestionează registrul de contestaţii; 

     h.) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare. 

     Art. 10. În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu 

handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă. 

 Art. 11. În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îndeplinește următoarele obligații: 

a.) transmite prin poştă, cu confirmare de primire, sau predă direct, sub semnătură privată 

persoanei cu handicap solicitante - documentele aprobate de comisia de evaluare, respectiv certificatul de 

încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de 

orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba, în termen de 5 zile lucrătoare de la data evaluării; 

b.) transmite către Serviciul de protecţie a persoanelor adulte și prestații sociale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, solicitarea pentru acordarea 

prestațiilor, depusă de către persoana încadrată într-un grad de handicap odată cu solicitarea de încadrare 

într-un grad de handicap și care se regăsește în dosarul întocmit de către Serviciul de evaluare complexă a 

persoanelor cu handicap, împreună cu un exemplar al certificatului de încadrare în grad de handicap; 

c.) documentele prevăzute la lit. a pot fi predate, sub semnătură privată şi persoanelor delegate 

prin procură notarială de către beneficiarul documentelor de încadrare într-un grad de handicap. Cererea 

de eliberare și procura notarială vor rămâne în dosarul beneficiarului. 

d.) pentru persoanele puse sub interdicție documentele vor fi comunicate sau ridicate de către 

tutorele stabilit de instanță sau prin aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prevăzute la lit. c, curatorul 

persoanei încadrate într-un grad de handicap are dreptul de reprezentare a acesteia în limitele stabilite prin 

hotărârea de instituire a curatelei. 

     Art. 12. Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îndeplineşte 

orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba sau de directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 

Alba. 

 Art. 13. Secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îi revine 

obligaţia de a înregistra, în registrul propriu de evidenţă, dosarele persoanelor cu handicap solicitante, la 

data intrării acestora spre analiză, respectiv după realizarea evaluării de către Serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor cu handicap. 

Capitolul V  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 
 Art. 14. (1) În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba 

funcționează serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap care exercită atribuţiile ce 

revin comisiei de evaluare. 

(2) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap funcționează ca și 

structură în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba - responsabilă 

pentru evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap. 

Art. 15. (1) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap este format din 

persoane care au cel puţin următoarele specializări: asistent social cu studii superioare, medic de 

specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educaţie, pedagog de recuperare. 

   (2) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele 

atribuţii principale: 

a.) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la 

domiciliul persoanei; 

b.) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 

c.) recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei 

persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 

d.) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de 

managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât 

persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de 

reşedinţă a persoanei cu handicap; 

e.) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, 

întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap; 

f.) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 
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g.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  

Capitolul VI  Procedura-cadru de evaluare la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap 
Art. 16. (1) Procedura-cadru de evaluare parcurge în mod obligatoriu următoarele domenii de 

specialitate: 

a.) evaluarea socială, asigurată de asistenţi sociali; 

b.) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate; 

c.) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi; 

d.) evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de 

educaţie ori pedagogi de recuperare; 

e.) evaluarea nivelului de educaţie, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie sau 

pedagogi de recuperare; 

f.) evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, 

pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali. 

 (2) Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică pentru: 

a.) persoanele care solicită încadrarea în grad şi tip de handicap; 

b.) persoanele adulte cu handicap care solicită, în condițiile legii și ca urmare a unor modificări 

ale afecțiunilor care au generat deficiențe funcționale și/sau structural anatomice, datorită agravării 

condiţiilor medico-psihosociale, reevaluarea în vederea obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi 

tip de handicap. 

c.) persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de către Comisia superioară 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în condițiile prevăzute de art. 90
2
 și art. 90

3
 din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

Art. 17. (1) Documentele necesare în vederea evaluării complexe, sunt următoarele: 

a.) cerere-tip de evaluare complexă; 

b.) copie de pe documentele de identitate; 

c.) documente medicale: referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 

scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul de 

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; copii de pe biletele de externare, dacă este cazul; 

investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

d.) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; 

e.) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de 

pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă din care să reiasă că persoana 

nu realizează niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri. 

(2) Documentele prevăzute la alin. 1 se constituie într-un dosar care va sta la baza 

evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap. 

(3) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap poate solicita 

completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare 

complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă. 

(4) Dosarul se depune de către persoana solicitantă, membrii familiei, reprezentantul 

legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizația neguvernamentală al cărei membru 

este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora de către orice persoană care o reprezintă la registratura 

primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura Direcţiei generale de asistenţă socială și 

protecţia copilului Alba. 

(5) În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, datorită agravării condiţiilor medico-

psihosociale, dosarul se depune oricând de la momentul stabilirii noului diagnostic, certificat printr-un act 

medical. 

Art. 18. (1) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap verifică şi 

analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 17 alin. 1 

şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a 

se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu 

documentele necesare. 

(2) Evaluarea complexă a persoanelor adulte se realizează în maximum 60 de zile de la 

data înregistrării cererii şi a documentelor la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 

handicap, în vigoare. 
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(3) În cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la 

domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale. Cheltuielile de 

deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, se suportă din bugetul Direcţiei 

generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

(4) Activitatea de evaluare/reevaluare presupune următoarele etape: 

  a.) repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de către şeful Serviciul de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap, în vederea efectuării evaluării complexe; 

  b.) analiza dosarului, care implică verificarea documentelor care trebuie să conţină informaţii 

relevante pentru constatarea deficienţei funcţionale, severităţii, tipului şi duratei estimate a acesteia, a 

dependenţei, a limitării de activitate şi a restricţiilor de participare. În această etapă se identifică eventuale 

documente suplimentare necesare în procesul de evaluare complexă; 

  c.) programarea persoanei pentru evaluare şi comunicarea datei, locului şi, după caz, a documentelor 

suplimentare solicitate; 

  d.) efectuarea de către echipa multidisciplinară a evaluării/reevaluării propriu-zise a persoanei 

solicitante şi, după caz, în prezenţa reprezentantului legal al acesteia. În această etapă se vor corela 

informaţiile din dosar cu cele rezultate în urma evaluării persoanei; 

  e.) întocmirea raportului de evaluare complexă, cu formularea propunerilor privind 

încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 7 la 

Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

aprobată prin H.G. nr. 430/2008, şi cuprinde datele relevante rezultate în urma parcurgerii domeniilor de 

evaluare şi concluziile cu privire la propunerea de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap, la 

propunerea privind orientarea profesională şi, după caz, cu privire la propunerea privind luarea unei 

măsuri de protecţie. Propunerea privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap va respecta 

criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare. 

(5) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap elaborează 

propunerea privind Programul individual de reabilitare şi integrare socială, în urma discuţiilor cu 

persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia. 

(6) Dosarul persoanei care a solicitat încadrarea în grad şi tip de handicap şi raportul de 

evaluare complexă se înaintează secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

care le înregistrează în registrul propriu de evidenţă şi care asigură transmiterea acestora comisiei de 

evaluare, în vederea stabilirii încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap. 

Capitolul VII  Funcționarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 
Art. 19. (1) Şedinţele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se desfăşoară în 

prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia şi sunt conduse de către preşedintele comisiei.   

  (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se întruneşte, obligatoriu, 

o dată pe săptămâna în şedinţe ordinare. 

  (3) De asemenea Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se întruneşte 

ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui comisiei, în şedinţe extraordinare, în cazurile în 

care nesoluționarea cazului de evaluare/reevaluare cu celeritate, ar vătăma/prejudicia persoana cu 

handicap. 

Art. 20. (1) Prezența membrilor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba la 

şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de la cel puțin două şedinţe 

consecutive, fără motive temeinice, președintele comisiei va sesiza președintele Consiliului Judeţean 

Alba, în vederea promovării proiectului de hotărâre privind înlocuirea membrului respectiv.  

  (2) La şedinţele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba participă 

secretarul comisiei care menționează în procesul verbal al şedinţei cel puţin următoarele elemente: fiecare 

solicitare în parte, poziţia comisiei în soluţionarea cazului, motivarea membrilor comisiei care au opinii 

contrare deciziei majorităţii sau se abţin, precum şi documentele considerate a fi necesare completării 

dosarelor acolo unde este cazul, inclusiv poziţia membrilor Serviciului de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap invitaţi la lucrări. 

  (3) Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba poate 

solicita prezenţa la şedinţele comisiei a şefului Serviciului de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

sau a oricărui specialist din cadrul serviciului în scopul furnizării de lămuriri suplimentare. 

Art. 21. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba analizează dosarele întocmite 

de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, după ce în prealabil s-a realizat 

predarea/primirea acestor dosare  în scris, pe borderouri. 

Art. 22. (1) Deciziile se iau, în şedinţe legal întrunite, cu votul majorităţii membrilor.  
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  (2) Documentele elaborate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei 

de evaluare.    

 Art. 23. (1) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav. 

      (2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, 

psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. 

     (3) Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, Comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are obligaţia de a elabora programul individual de 

reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap. 

     (4) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare şi integrare socială, Comisia 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va colabora cu persoana cu handicap sau cu 

reprezentantul legal al acesteia. 

    (5) Certificatul prevăzut la alin. 1 dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de 

dispoziţiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv. 

    (6) Programul individual de reabilitare şi integrare socială prevăzut la alin. 1 se 

întocmeşte şi se revizuieşte în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 

268/2007. 

 Art. 24.  Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi 

elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială. Eliberarea certificatului este scutită de 

taxa de timbru. 

 Art. 25. Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau 

structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va stabili un termen permanent de valabilitate a 

certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice. 

 Art. 26. Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin certificat 

emis de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. Eliberarea certificatului este 

scutită de taxa de timbru. 

 Art. 27. Certificatele de încadrare în grad de handicap emise potrivit prevederilor art. 24 pot fi 

contestate de titularii acestora, potrivit art. 87 alin. 6 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, în termen 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios 

administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.. 

 Art. 28. (1) În cazul litigiilor în care  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

are calitatea de parte, aceasta va fi reprezentată de către consilieri juridici din cadrul Direcţiei juridice şi 

relaţii publice - Serviciul juridic-contencios din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                         (2) În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării contestației de către instanța de 

judecată, Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va transmite 

Serviciului juridic contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

contestația primită, la care va anexa dovada comunicării certificatului de încadrare în grad şi tip de 

handicap, documentele care au stat la baza întocmirii dosarului de către Serviciul de evaluare complexă, 

în copie certificată de conformitate cu originalul și punctul de  vedere motivat  potrivit prevederilor art. 7 

alin. 1 lit .k din prezentul regulament. 

   (3) Conținutul dosarului care se transmite împreună cu contestația trebuie să cuprindă 

următoarele documente (certificate conform cu originalul, fiind  menţionat fiecare document transmis în 

dosar şi număr de pagini): 

 ► contestația în original; 

 ► copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap împreună cu dovada comunicării 

acestuia către solicitant din care să reiasă data comunicării; 

 ► copii de pe documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice 

(documentarul comisiei de evaluare, raportul de evaluare complexă, rapoartele de evaluare medicală, 

psihologică, vocaţională, după caz, ancheta socială); 

 ► copii de pe documente medicale care pot contribui la stabilirea corectă a încadrării în grad şi tip 

de handicap (documente privind debutul precoce al afecţiunii emise la data respectivă şi documente 

privind evoluţia afecţiunii după caz etc.); 

► copii ale documentelor care pot constitui dovezi ale debutului precoce al afecţiunii medicale 

(acte de studii, copie livret militar, după caz); 

► certificatele de încadrare într-un grad de handicap anterioare (dacă este cazul); 



 

 

167 

► copie decizie pensie invaliditate, copie talon pensie, copie act identitate, adeverinţă venit; 

     Art. 29. (1) În cazul în care Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba consideră 

că dosarul unei persoane solicitante este incomplet va returna dosarul către Serviciul de evaluare, cu 

solicitarea de completare a acestuia cu noi probe sau documente.  

  (2) Secretarul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va returna 

dosarul către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în termen de 24 de ore sau 

în prima zi lucrătoare de la stabilirea măsurii în cadrul ședinței Comisiei. În adresa de returnare secretarul 

va preciza solicitările stabilite în ședința Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. 

  (3) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are obligația să 

completeze și să returneze dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării returnării. 

  (4)  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap informează 

persoana solicitantă cu privire la solicitările Comisiei de evaluare în termen de două zile lucrătoare de la 

data primirii dosarului. În cazul în care persoana nu răspunde la solicitare sau întârzie în comunicarea 

datelor solicitate peste termenul de 5 zile de la data preluării dosarului la Serviciul de evaluare complexă 

a persoanelor adulte cu handicap  aceasta este direct răspunzătoare de efectele întârzierii.  

  (5) Dosarul completat cu precizările solicitate şi eventualele modificări ale propunerilor 

întocmite de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se înregistrează la 

secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. 

 Art. 30. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba poate respinge/modifica 

motivat propunerile Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap de încadrare într-un 

anumit grad de handicap sau poate modifica  motivat conţinutul planului de recuperare sau de orientare 

profesională propus de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

Art. 31. Informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la 

măsurile de protecţie stabilite, se realizează prin secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba.  

Art. 32. Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi 

deciziile adoptate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, precum şi modul în care 

acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; 

procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.  

Art. 33. Procesele-verbale ale şedinţelor Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte 

ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.  

 Capitolul VIII Procedura în cazul stabilirii măsurilor de protecție a adultului cu handicap 

       Art. 34. (1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap 

ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere, în acest sens, la primăria în a cărei 

rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în 

termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia 

copilului Alba, însoţită de următoarele documente:  

a.) copie de pe actul de identitate;  

b.) certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau certificatul de deces al soţului/soţiei;  

c.) copie de pe documentul care atesta încadrarea în grad de handicap;  

d.) adeverinţă de venit;  

e.) documente doveditoare a situaţiei locative;  

f.) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;  

g.) raportul de anchetă socială;  

h.) investigaţii paraclinice;  

i.) planul de servicii, întocmit de serviciul specializat al primăriei în a cărei raza teritorială 

solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, prin care se atestă că acestuia nu i s-au putut asigura protecţia 

și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;  

j.) hotărârea judecătorească prin care s-a dispus: punerea sub interdicție, numirea de tutore, curator 

special, curator sau orice altă calitate de reprezentare a persoanei cu handicap. Pot fi luate în considerare 

documentele care atestă introducerea acțiunii de punere sub interdicție sub obligația solicitantului să 

depună imediat hotărârea de soluționare a cauzei.  

   (2) Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba va 

transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba cererea persoanei solicitante, 

împreună cu documentele prevăzut anterior în termen de 24 de ore de la înregistrare. 
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           (3) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba verifică cererea şi 

documentele prevăzute la alin. 1 şi soluţionează cererea în termen de cel mult 15 zile de la data 

înregistrării dosarului. 

           (4) Decizia Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se redactează de 

către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de 

evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 

5 zile lucrătoare de la data redactării. 

           (5) În cazul în care persoana este într-o stare critică, directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba poate dispune în stare de urgenţă protejarea 

persoanei într-un serviciu rezidenţial conform cererii acesteia, până la rezolvarea cererii de către Comisia 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. Dispoziţia produce efecte pe o perioadă de  maximum 

45 de zile lucrătoare, de la data emiterii acesteia.  

Capitolul IX Dispoziţii finale 

       Art. 35. (1) Încălcarea de către președintele, membrii sau secretarul Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, precum și de către membrii Serviciului de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage, după caz, răspunderea 

disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

   (2) Membrii Comisiei de evaluare răspund pentru eliberarea certificatelor de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială în raport cu gradul de handicap, 

dacă încalcă criteriile stabilite de lege şi prevăzute în prezentul regulament.  

(2) Pentru greşelile făcute în evaluarea cazurilor, în funcție de gravitatea faptei, Consiliul 

Județean Alba poate dispune: 

- restituirea indemnizaţiilor de şedinţă încasate; 

- excluderea din cadrul comisiilor; 

- suportarea, în solidar de către membrii vinovați, a sumelor reprezentând drepturile încasate în 

mod nelegal de către beneficiari ca urmare a încadrării acestora defectuos, fără respectarea dispoziţiilor 

legale (sume care nu au putut fi recuperate de la beneficiari). 

Art. 35. Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate până la data intrării în 

vigoare a H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap rămân 

valabile până la sfârșitul perioadei de valabilitate. 

Art. 35. Raportat la prevederile H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap, Comisia de evaluare are obligația să înlocuiască certificatele de încadrare în grad și tip de 

handicap, cu termen de valabilitate permanent, eliberate până la data intrării în vigoare a acestei hotărâri 

de guvern, cu certificate de încadrare în grad de handicap în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 36. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice alte dispoziții contrare își 

încetează aplicabilitatea. 

 

 

         

           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL             Vasile BUMBU 
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Anexa la Regulamentul de organizare și funcționare al 

 Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

 

                               Nr. ...../......... 

 

 

CERTIFICAT 

de încadrare în grad de handicap 

 

 

   Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, constituită în temeiul Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, evaluând dosarul şi propunerea Serviciului de evaluare complexă 

a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna ............................................, CNP 

............................, având domiciliul în ...................................., str. ................................. nr. ....,  

bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul ......., 

  stabileşte următoarele: 

 

  I. Se încadrează în gradul de handicap*: 

  [] uşor; 

  [] mediu; 

  [] accentuat; 

  [] grav 

  [] grav cu asistent personal. 

 

  II. Nu se încadrează în grad de handicap 

  Motivare ................................................................. 

 

  III. Data dobândirii handicapului** ............, documentul ............ 

 

  IV. Valabilitate***:  [] 12 luni   [] 24 luni   [] permanent 

 

  V. Termen de revizuire**** 

 

  []** Prezentul certificat este eliberat în vederea aplicării prevederilor art. 58 şi 59 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare. 

  Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea 

nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător gradului de handicap 

stabilit. 

  Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu prevederile 

legislaţiei în vigoare. 

 

        PREŞEDINTE,             Membri,            Secretar, 

        ..................                                                       ...............                                              ............. 

  ............... 

  ............... 

  ............... 

* Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare. 

** Se completează, respectiv se marchează cu X, numai pentru persoanele care solicită 

pensionarea în temeiul art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

*** Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare. 

**** Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent. 
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  ANEXA***** 

  la Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..../.......... 
 

 

   Domnul/Doamna .......................... 

CNP ............................, 

domiciliul în ...................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ....., 

statut social******: 

[] fără venit; 

[] cu pensie de urmaş; 

[] cu pensie de invaliditate; 

[] cu pensie de limită de vârstă; 

[] salariat; 

[] altele ......................, 

cod boală 

tip handicap ................... 

 

 

***** Anexa are caracter confidenţial şi nu însoţeşte Certificatul de încadrare în grad de 

handicap. 

****** Se bifează căsuţa corespunzătoare. 
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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 Unirea - Ocna Mureş, operatorului de 

transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Unirea - Ocna 

Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport 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 Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL; 

- raportul de specialitate nr. 17113 din 20 septembrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea 

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

regulate speciale pe traseul Unirea - Ocna Mureş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 17074/19 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1879/20 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

judeţul Alba; 

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 29 septembrie 2017 - 22 iunie 

2018, pe traseul Unirea - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în localitatea Unirea, str. Traian,  nr. 732, judeţul 

Alba. 

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 Andra & 

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

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 28 septembrie 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 Lunca Mureşului - Ocna Mureş, 

operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Lunca 

Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport 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 Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport 

SRL; 

- raportul de specialitate nr. 17114 din 20 septembrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea 

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

regulate speciale pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 17077/19 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1879/20 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

judeţul Alba; 

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 29 septembrie 2017 - 22 iunie 

2018, pe traseul Lunca Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în localitatea Unirea, str. Traian,  nr. 

732, judeţul Alba. 
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Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul 

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier SC Andra & 

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

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, 

operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 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 Dumbrava - 

Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport 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 Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL; 

- raportul de specialitate nr. 17115 din 20 septembrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea 

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

regulate speciale pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 17078/19 septembrie 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 1879/20 septembrie 2017, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

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

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

Ținând cont de prevederile: 

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

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

judeţul Alba; 

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 29 septembrie 2017 - 22 iunie 

2018, pe traseul Dumbrava - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina 

Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în localitatea Unirea, str. Traian,  nr. 

732, judeţul Alba. 

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

de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Andra & Alina Transport 

SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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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 Andra & 

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

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                       SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

     Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 197/2012 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012; 

- raportul de specialitate nr. 17162 din 20 septembrie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

       Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 01.05.2013-30.06.2019, în județul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2017 privind aprobarea atribuirii serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier 

desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-

30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 170/2017 privind aprobarea atribuirii serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier 

desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 mai 2017, pe traseele din Programul 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în 

judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012; 

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: 

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

locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 18 alin. 1 lit. d din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 4, lit. b şi e și art. 17, lit. c, d şi g din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

   Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 197/2012, pentru traseele neatribuite în 4 şedinţe de atribuire, prin modificarea 
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numărului de curse şi a unor ore din graficele de circulaţie, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

       Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba, Direcţiei 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                      Vasile BUMBU 
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Anexa  la Hotărârea  

                                                                                                                                           Consiliului Județean Alba nr. 300/28 septembrie 2017     

 

 

MODIFICARE NUMĂR CURSE ŞI ORE DIN GRAFICELE DE CIRCULAŢIE 

 

Nr. 

ofer

- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

planificate 

Capacitat

e 

minimă 

de 

transpor

t 

(locuri) 

Nr. vehicule 

Necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediară 

Autog. 

/loc. 

acti-

ve 

rezer- 

ve 

 

Dus Întors 

Plecar

e 

Sosire Plecare Sosire 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

05 05 13 Aiud Lopadea 

Nouă 

Turdaş 35 1 10 1 - 14:15 15:05 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

05 05 14 Aiud Lopadea 

Nouă 

Hopîrta 16 1 10 1 - 16:00 16:30 05:45 06:15 1,2,3,4,5 

20 20 55 Cîmpeni Sohodol Cîlea 8 1 23 1 - 14:15 14:40 07:00 07:25 1,2,3,4,5 

(în per. curs. 

școlare) 

20 20 56 Cîmpeni  Vîrtăneşti 14 1 23 1 - 14:15 14:45 14:50 15:20 1,2,3,4,5 

(în per. curs. 

școlare) 

20 20 57 Cîmpeni Vidra Avram Iancu 25 1 23 1 - 15:30 16:20 05:00 05:50 1,2,3,4,5,6 

20 20 58 Cîmpeni Vidra Tîrsa 29 2 23 1 - 08:00 09:00 09:30 10:30 1,2,3,4,5 

           14:15 15:15 06:30 07:30 1,2,3,4,5 

(în per. curs. 

școlare) 

20 20 59 Cîmpeni Vadu Moților Poiana 

Vadului 

21 1 10 1 - 14:15 15:05 06:30 07:20 1,2,3,4,5 

(în per. curs. 

școlare) 

20 20 60 Cîmpeni Horea Matişeşti 33 1 23 1 - 15:30 16:35 06:15 07:20 1,2,3,4,5,6,7 

20 20 62 Cîmpeni Albac Arieşeni 41 2 23 2 - 14:15 15:35 06:30 07:50 1,2,3,4,5,7 

           17:15 18:35 08:00 09:20 1,2,3,4,5,6 

         PREŞEDINTE,                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

        Ion DUMITREL                                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                                                                                                                                                                       Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director la Serviciul Public 

Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de director 

la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar 

a funcției de director la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda 

Lucian Onoriu; 

 - raportul de specialitate nr. 17032 din 19 septembrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 cu 

privire la aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba; 

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 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 30 alin 1 din Legea Cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se prelungeşte exercitarea cu caracter temporar a funcției de director la Serviciul Public 

Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu - șef serviciu, în 

conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din Legea cadru nr. 153/ 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, până la ocuparea postului prin concurs. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, domnului Forda Lucian Onoriu, Serviciului 

Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

       Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Muzeului Naţional 

al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 17146 din 20 septembrie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2911 din 19 septembrie 2017 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17109 din 20 septembrie 2017 şi solicitarea nr. 2471 din 8 

august 2017 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 14705 din 9 august 2017. 

Ţinând cont de avizul  nr. 1216/D.P.C./28 martie 2017 al Comisiei Naționale a Muzeelor și 

Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. 

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 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin. 2 și art. 30 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

din fonduri publice. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 34 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 107/16 

martie 2017, urmează: 

„(2) Se aprobă un număr de 86 posturi pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia” 

Art. 2. Se aprobă reorganizarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.   

Art. 3. Se aprobă Organigrama Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, conform anexei nr. 1- 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, conform anexei nr. 

2 -  parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al Unirii 

Alba Iulia, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 6. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 185/29 iunie 2017, Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 29/25 februarie 2016 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 68/27 martie 2014 

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

Art. 7. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

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

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

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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           Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 302 din 28 septembrie 2017 

 

ORGANIGRAMA MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

TOTAL 

POSTURI 

DIN CARE: 

CONDUCERE SPECIALIT. DESERV. 

86 8 58 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                            Ion DUMITREL                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                                                                                                Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 302 din 28 septembrie 2017 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1 Director general adjunct grad I S 1 

2 Director general adjunct grad I S 1 

3 Contabil şef grad I S 1 

SECŢIA ARHEOLOGIE – CERCETARE 

4 Şef secţie grad I S 1 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog gradul IA S 7 

14 Desenator artistic treapta IA M 1 

15 Fotograf treapta IA M 1 

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
*
 

16-18 Arheolog gradul I S 3
* 

19-20 Arheolog gradul II S 2
*
 

SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ SI DOCUMENTARE 

21 Şef secţie grad I S 1 

22-25 Muzeograf gradul IA S 4 

26 Conservator debutant S 1 

27-28 Bibliotecar gradul IA S 2 

29 Arhivist gradul IA S 1 

SECŢIA MUSEIKON 

30 Şef secţie grad I S 1 

31-32 Muzeograf gradul IA S 2 

33 Conservator debutant S 1 

34 Restaurator gradul IA S 1 

35 Restaurator gradul I S 1 

36 Muncitor calificat I M 1 

37-38 Supraveghetor muzeu ŞG/M 2 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

39 Şef secţie grad I S 1 

40-44 Restaurator gradul IA S 5 

45 Restaurator debutant S 1 

46-47 Restaurator treapta IA M 2 

48-49 Conservator gradul IA S 2 

50 Conservator gradul I SSD 1 

51 Chimist  S 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

52 Şef secţie grad I S 1 

53 Traducător gradul I S 1 

54 Sociolog principal S 1 

55 Informatician gradul I SSD 1 

56 Analist (programator) ajutor IA M 1 

57 Referent  treapta I M 1 

58 Muzeograf gradul I S 1 

59 Arheolog gradul IA S 1 

SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU 

60-66 Supraveghetor muzeu ŞG/M 7 
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PAZĂ 

67-71 Paznic  G/M 5 

FINANCIAR - CONTABILITATE 

72 Economist gradul II S 1 

73 Casier  M 1 

74 Funcţionar  M 1 

75 Inspector de specialitate gradul II S 1 

76 Referent IA M 1 

77 Economist debutant S 1 

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

78 Administrator I M 1 

79 Şofer I M 1 

80 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

81 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 

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

83 Curier  ŞG 1 

JURIDIC,  RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

84 Consilier juridic gradul IA S 1 

85 Inspector de specialitate gradul II S 1 

AUDIT PUBLIC INTERN 

86 Auditor gradul I S 1 

 TOTAL  86 

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

determinată (pe perioada derulării contractelor). 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 302 /28.09.2017 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 AL MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA, este instituţie de cultură, de drept 

public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în  subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia este întocmit 

în baza Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi completările aduse de 

Legea nr. 12/2006 şi Legea nr.114/2006, activitatea sa fiind finanţată din venituri proprii şi din subvenţii 

de la bugetul propriu al judeţului Alba. 

Art.2. Sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, este în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.12-14, cod 510010. Toate actele, facturile, anunţurile, 

publicaţiile etc. vor conţine inscripţionarea - Consiliul judeţean Alba - „Muzeul Naţional al Unirii Alba 

Iulia”, alături de indicarea sediului. 

 

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI FUNCŢIILE PRINCIPALE ALE MUZEULUI 

 

Art.3. Muzeul este instituţie de cultură, de drept public, aflată în serviciul societăţii, având 

următoarele funcţii principale : 

   a) constituirea ştiinţifica, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal; 

   b) cercetarea ştiinţifica, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului muzeal; 

 c) punerea in valoare a patrimoniului muzeal in scopul cunoaşterii, educării si recreării  prin: 

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în săli de expoziţie 

adecvate, în ţară şi străinătate; 

- organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 

- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate ; 

- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei despre 

patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare ; 

- oferte educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a 

formării unei atitudini “pro patrimoniu”; 

- valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii muzeale 

prin mass-media. 

Art.4. Potrivit naturii, competenţelor şi structurii sale organizatorice, Muzeul are următoarele 

atribuţii principale: 

a) elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenţei şi valorificării 

patrimoniului mobil şi imobil în concordanţă cu strategia culturală promovată la nivel naţional şi 

obiectivele socio-culturale ale judeţului; 

b) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a programelor 

culturale aprobate 

c) cercetarea şi dezvoltarea colecţiilor muzeale şi a patrimoniului muzeal ; 

d) realizarea lucrărilor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural aflat în 

administrarea sa. 

e) colecţionarea de bunuri culturale, în vederea constituirii şi completării  patrimoniului muzeal, prin 

cercetări de teren, achiziţii şi donaţii ; 

f) organizarea evidenţei patrimoniului cultural  mobil deţinut în administrare; 

g) conservarea, restaurarea şi depozitarea patrimoniului mobil deţinut, în  administrare, în conformitate 

cu reglementările legale în vigoare şi potrivit standardelor europene generale; 

h) valorificarea patrimoniului cultural aflat în administrarea sa, prin proiectele culturale , ca părţi 

componente ale Strategiei de dezvoltare a judeţului, inclusiv a turismului cultural. 

Art.5.  (1) Principalele obiective ale Muzeului  constau în : 

a) cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a patrimoniului 

aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren (cercetări cu profil 
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arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, achiziţionării de 

bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc. ; 

b) organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a fondurilor 

documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

c) cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural, 

aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare ; 

d) expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în expoziţii 

permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

e) organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 

f) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe aria sa de 

interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 

g) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate  şi valorificarea 

lor prin vânzare sau schimb; 

h) realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau preventive şi de 

conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale mobile, producerea 

şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte suporturi de popularizare, din taxe de 

vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace. 

i) clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 

(2) În vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a 

patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural – turistic, muzeul poate coopera, după caz, cu 

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat şi organizaţii neguvernamentale, în condiţiile 

legii.  

 

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL AFLAT IN ADMINISTRAREA  MUZEULUI 

 

Art. 6. (1)  Muzeul are în administrare: 

a. imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.12 (“Sala Unirii”), aparţinând domeniului public 

al statului, in care se află expoziţia permanentă din Sala Unirii, expoziţia permanentă de etnografie, 

standul cu vânzare de produse artizanale şi replici, Centrul Naţional de Conservare-Restaurare a 

Cărţii Vechi, depozite pentru patrimoniul muzeal; 

b. imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.14 (clădirea “Babilon”), aparţinând domeniului 

public al statului in care se află expoziţia permanentă de arheologie şi istorie, lapidarium-ul, săli 

pentru expoziţii temporare, biblioteca, birourile, laboratorul de restaurare-conservare patrimoniu, 

laboratorul foto, depozite pentru patrimoniul muzeal, camera de oaspeţi, centrala termică; 

c. bunuri culturale mobile, constituite în următoarele colecţii: arheologie, istorie, numismatică, 

etnografie, carte veche, artă plastică, precum şi alte categorii de bunuri culturale : documente, 

fotografii, clişee, hărţi etc. 

d. aparatura, echipamentele, utilaje şi mobilierul expoziţiilor, depozitelor, birourilor, bibliotecii, 

Centrului Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, Laboratorul de restaurare-conservare 

patrimoniu, mijloc de transport auto etc. 

(2) Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în inventare pe baza cărora compartimentele cu 

atribuţii în acest sens ţin evidenţa generală a întregului patrimoniu al Muzeului. 

(3) Patrimoniul poate fi îmbogăţit prin cercetări arheologice, achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi 

prin preluarea, prin comodat sau transfer, a unor bunuri materiale şi culturale de la alte instituţii publice 

centrale şi locale, persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din ţară şi străinătate, în condiţiile 

legii. 

(4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale 

în vigoare, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, în vederea protejării 

acestora. 

 

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA MUZEULUI 

 

Art. 7. (1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de un director general-manager şi de 

doi directori generali adjuncţi, directorul general-manager fiind angajat prin concurs, organizat în 

conformitate cu prevederile legale privind managementul instituţiilor publice de cultură, iar eliberarea din 

funcţie a acestuia se face prin Hotărâre a Consiliului judeţean Alba, potrivit legii. Angajarea şi eliberarea 

din funcţie a directorilor generali adjuncţi se face de către directorul general-manager, potrivit legii. 
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(2) Directorul general-manager şi cei doi directori generali adjuncţi conduc, coordonează şi răspund de 

activitatea Muzeului în limitele stabilite prin contractul de management, reglementările legale în vigoare 

şi prin prezentul regulament. 

(3) În cadrul Muzeului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie ca organ deliberativ de 

conducere. 

 

IV.1. COMPONENŢA, ATRIBUŢIILE, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAŢIE 

 

Art.8. (1) , Consiliul de administraţie se compune din 5 membri: 

Preşedinte : directorul general-manager al Muzeului ;  

Membri : directorul general adjunct, contabilul şef, 1 reprezentant al Consiliului judeţean Alba şi şeful 

Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche . 

(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea astfel : 

a) se întruneşte la sediul Muzeului lunar, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe 

extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi ; 

b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu 

majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi ; 

c) şedinţele sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie ; 

d) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin trei zile înainte ; 

e) la fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal de către secretarul consiliului de administraţie, care 

va cuprinde ordinea de zi, problemele supuse la vot, numărul de voturi pro şi contra, abţinerile şi 

opiniile separate ; acesta este scris în registrul de şedinţe, numerotat, sigilat şi parafat ; 

f) procesul-verbal al şedinţei se semnează de către toţi participanţii ; 

g) lucrările de secretariat ale consiliului de administraţie vor fi efectuate de către un secretar numit prin 

Decizia directorului general-manager al Muzeului. 

(3) în exercitarea atribuţiilor sale consiliul de administraţie adoptă hotărâri, cu respectarea prevederilor 

prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară şi a legislaţiei în vigoare. 

Art.9. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale : 

a) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în vederea aprobării de către Consiliul judeţean 

Alba; după aprobare avizează defalcarea acestuia pe activităţi specifice ;  

b) dezbate şi avizează Planul anual de activitate şi Raportul anual de activitate al Muzeului ; 

c) analizează organigrama şi statul de funcţii şi le supune spre aprobare Consiliului judeţean Alba ; 

d) dezbate şi propune proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului, în vederea 

aprobării, prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba, potrivit legii ; 

e) analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul Muzeului şi propune măsuri în 

consecinţă ;  

f) analizează şi avizează măsurile de formare şi specializare a personalului; 

g) avizează proiectul  programului de investiţii şi reparaţii capitale; analizează modul de îndeplinire a 

planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui de reparaţii capitale, de execuţie a 

bugetului ; 

h) analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum  şi orice alte 

măsuri de protejare a publicului vizitator şi a bunurilor instituţiei , avizează Planul de pază, Planul de 

protecţie împotriva incendiilor şi alte documente organizatorice specifice activităţii administrative a 

Muzeului ; 

i) aprobă programele de activitate curentă şi de perspectivă, programele şi proiectele ştiinţifice, 

muzeale, educative şi culturale ale Muzeului, cu consultarea prealabilă, în cazul documentelor cu 

caracter ştiinţific, a Consiliului ştiinţific ; 

j) stabileşte planurile de management conţinând strategiile şi măsurile necesare pentru punerea în 

practică a programelor şi proiectelor aferente strategiilor, responsabilităţile nominale, mijloacele şi 

termenele de aplicare a lor ; 

k) aprobă normativele specifice activităţii Muzeului ; 

l) aprobă deplasările în străinătate, în interes de serviciu ale personalului Muzeului şi rapoartele 

întocmite în urma efectuării acestora ; 

m) aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante, avizează fişele posturilor personalului de conducere 

în funcţie de reorganizări, restructurări şi promovări ale unor persoane în funcţii de conducere - şefi 

de secţie; de birou sau de compartimente; 
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n) analizează şi propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament de Organizare 

şi Funcţionare, a Statului de funcţii, a Organigramei, a altor propuneri care sunt de competenţa 

Consiliului Judeţean Alba ; 

o) avizează Regulamentul de ordine interioară, în vederea aprobării lui de către directorul general-

manager ; 

p) aprobă orarul de funcţionare al instituţiei şi a expoziţiilor pentru public şi avizează propunerile de 

tarife pentru activităţile Muzeului;  

q) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii. 

 

IV. 2. ATRIBUŢIILE, COMPETENŢELE ŞI RESPONSABILITĂŢILE DIRECTORULUI 

GENERAL-MANAGER ŞI DIRECTORILOR GENERALI ADJUNCŢI 

 

Art.10. (1) Directorul general-manager asigură conducerea executivă a Muzeului şi are următoarele 

atribuţii principale: 

a) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 

b) este preşedintele Consiliului de Administraţie al Muzeului; 

c) numeşte prin decizie, membrii consiliului ştiinţific al Muzeului şi pe cei ai comisiei de evaluare şi 

/sau comisie de achiziţii de bunuri culturale; 

d) răspunde pentru activitatea Muzeului, în condiţiile contractul de management încheiat cu ordonatorul 

principal de credite şi  pentru îndeplinirea planului propriu de management al Muzeului ; 

e) fundamentează propunerile, modificarea obiectivelor şi indicatorilor economici ai instituţiei, precum 

şi a programelor culturale ; 

f) elaborează, iar după aprobare, aplică strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termen scurt, mediu şi 

lung, în conformitate cu Strategia sectorială promovată de Ministerului Culturii şi Cultelor şi corelată 

cu Strategia de dezvoltare a judeţului; 

g) angajează, promovează, sancţionează personalul şi dispune modificarea sau încetarea raporturilor de 

muncă ale salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare ; 

h) stabileşte atribuţiile de serviciu, pe compartimente, conform prezentului regulament, precum şi 

obligaţiile individuale de muncă ale personalului de specialitate, în conformitate cu fişele de post; 

i) angajează şi utilizează creditele bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate ; 

j) iniţiază programe pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile 

reglementărilor legale în vigoare ; 

k) reprezintă instituţia în raporturile cu terţi ; 

l) încheie acte juridice în numele şi pe seama Muzeului, conform competenţelor sale ; 

m) întocmeşte fişele de evaluare a posturilor pentru şefii structurilor direct subordonate şi urmăreşte 

desfăşurarea activităţii pentru tot personalul Muzeului ; 

n) îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice, culturale, educative, de 

protejare şi a celor administrative din cadrul Muzeului ; 

o) coordonează şi verifică, la nivelul Muzeului, desfăşurarea activităţilor de audit public intern, control 

financiar preventiv şi juridic; 

p) aprobă planurile antiefracţie şi antiincendiu ; 

q) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Muzeului ; 

r) conduce activitatea de realizare şi menţinere a legăturilor Muzeului cu instituţii din afara ţării ; 

s) ia orice măsuri, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţilor în Muzeu; 

t) asigură confidenţialitatea asupra datelor referitoare la activitatea Muzeului, în situaţia în care acestea 

au un astfel de caracter; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii şi îşi asumă orice alte responsabilităţi de natură să asigure buna 

funcţionare a Muzeului şi a fiecărui compartiment în parte; 

v) evaluează performanţele manageriale ale directorilor generali adjuncţi. 

w) exercită şi alte atribuţii, potrivit legii. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general-manager emite decizii. 

(3) În absenţa directorului general-manager, instituţia este condusă de către un director general adjunct, 

desemnat prin decizie de directorul general-manager. În cazul în care  unul dintre directori sau 

contabilului şef, lipseşte, atribuţiile acestora se exercită de persoana desemnată prin decizia directorului 

general-manager. 

(4) Directorul general-manager decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare, pentru desfăşurarea unor activităţi specifice. 
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IV. 3. ATRIBUŢIIILE DIRECTORILOR GENERALI ADJUNCŢI 

 

Art. 11. Directorul general adjunct – coordonator al proiectelor şi programelor culturale de 

valorificare a patrimoniului cultural naţional, restaurarea și conservarea bunurilor culturale proprietate 

publică şi aflate în administrarea Muzeului, are în subordine Secţia Arheologie-Cercetare, Secţia Istorie-

Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare, Centrul Național de Conservare-Restaurare Carte Veche, Secția 

Relații Publice și Marketing Cultural și Secția Museikon. Principalele atribuţii sunt: 

a) coordonarea elaborării proiectelor şi programelor culturale anuale şi de perspectivă, ale Muzeului în 

concordanţă cu strategia de dezvoltare a judeţului Alba şi le prezintă spre aprobare Directorului 

general-manager; 

b) coordonarea elaborării programelor de cercetare a patrimoniului, anual şi de perspectivă, ale 

Muzeului şi le prezintă spre aprobare Directorului general-manager; 

c) coordonează întocmirea programelor de valorificare a patrimoniului mobil, aflat în administrarea 

Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în domeniu, şi îl supune spre 

avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de administraţie; 

d) coordonează proiectele de cercetare inter-instituţionale şi inter-disciplinare; 

e) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din proiectele de cercetare ale Muzeului; 

f) coordonează activitatea de organizare şi funcţionarea expoziţiilor permanente şi temporare; 

g) răspunde de îndeplinirea Programului de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; 

h) coordonează şi răspunde de activitatea de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului prin achiziţii, donaţii, 

transferuri; 

i) asigură şi răspunde de activităţile de realizare a veniturilor proprii, prin contracte de cercetare şi 

colaborează pentru realizarea de materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat, realizarea de 

replici şi valorificarea prin standurile proprii cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural. 

î) coordonează şi răspunde de clasarea eşalonată a patrimoniului cultural mobil; 

j) controlează şi răspunde de realizarea bazei de date informatizate a bibliotecii; 

k) colaborează la întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului Muzeului; 

l) răspunde de întocmirea fişelor analitice ale patrimoniului muzeal; 

m) răspunde de expertizarea patrimoniului cultural naţional aflat în administrarea Muzeului şi 

coordonează expertizarea patrimoniului cultural naţional la cererea persoanelor fizice şi juridice de 

drept public sau privat; 

n) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul cercetării şi valorificării patrimoniului 

mobil, aflat în administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora, raportul anual de activitate; 

o) asigură desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor ştiinţifice prevăzute în programul anual al 

Muzeului; 

p) întocmeşte proiectul planului de management în domeniul cercetării; 

r) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului; 

s) îndeplineşte atribuţiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 

ş) controlează şi răspunde de asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de carte 

şi periodice; 

t) coordonează activităţile privind asigurarea evidenţei şi integrităţii patrimoniului mobil deţinut de 

Muzeu;  

u) coordonează întocmirea programelor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului mobil, 

aflat în administrarea Muzeului, întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în 

domeniu şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de 

Administraţie; 

v) coordonează şi răspunde de păstrarea şi manipularea corectă a publicaţiilor din fondul curent al 

bibliotecii, în conformitate cu reglementările legale; 

w) controlează şi răspunde de efectuarea ritmică a evidenţei primare a patrimoniului cultural mobil; 

x) răspunde de întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului cultural aflat în administrarea 

Muzeului  

y) coordonează activitartea privind relaţia cu mass-media, asigurând popularizarea patrimoniului şi 

activităţii Muzeului; 

z) coordonează realizarea şi actualizarea permanentă a paginii de Web a Muzeului; 

aa) coordonează realizarea unor materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat, realizarea de 

replici şi valorificarea prin standurile proprii; 

bb) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului 

mobil, aflat în administrarea Muzeului  
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cc) coordonează programele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, altele decât cele 

aflate în administrarea Muzeului, în vederea atragerii de resurse extrabugetare; 

dd) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa prin decizia directorului general-manager; 

Art. 12. Directorul general adjunct – coordonator al activitatilor privind păstrarea şi securitatea 

bunurilor culturale proprietate publică, precum și  a bunurilor mobile și imobile, aflate în 

administrarea Muzeului are în subordine Supravegherea şi Gestiunea Patrimoniu și Paza, sens în care: 

a) coordonează aplicarea planului de pază a Muzeului şi luarea măsurilor operative;  

b) întocmește și prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază 

c) coordonează, verifică de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 

d) avizează necesarul de materiale pentru programul de aprovizionare cu materiale de întreţinere; 

e) coordonează activitatea privind inventarierea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi casarea 

acestora; 

f) coordonează aplicarea Planului de prevenire și a planului de protecție împotriva incendiilor şi luarea 

măsurilor operative pentru respectarea acestuia 

g) colaborează cu celălalt director pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului 

h) îndeplineşte atribuţiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 

 

IV. 4. ATRIBUŢIILE CONTABILULUI ŞEF 

 

Art. 13. Contabilul şef conduce Serviciul Financiar–Contabil şi activităţile administrative, 

securitatea şi sănătatea muncii, PSI şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în decizia directorului de organizare a acestei activităţi; 

b) răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, în 

privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 

c) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Muzeului, în condiţiile legii, pe baza 

propunerilor înaintate de directori, şi îl supune spre avizare Consiliului de Administraţie; 

d) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seamă 

contabile privind contul de execuţia al bugetului unităţii; 

e) răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realizarea acestora, de evaluarea 

corectă a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii efectuate şi de reflectarea acestora în 

bilanţul contabil,  potrivit legii; 

f) răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate şi de 

păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate; 

g) răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile pierdute, 

sustrase sau distruse; 

h) răspunde de întocmirea balanţelor de verificarea şi a bilanţului contabil la timp şi de exactitatea 

datelor contabile prezentate; 

i) identifică şi propune căi şi modalităţi de creştere a veniturilor extrabugetare; 

j) aprobă planul anual de achiziţii publice conform bugetului aprobat ; 

k) răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 

l) ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în vigoare şi 

controlează activitatea de inventariere; 

m) îşi însuşeşte actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 

n) răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi întocmirea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre; 

o) vizează, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, cheltuielile de funcţionare şi de capital 

ale Muzeului, conform reglementărilor legale în vigoare; 

p) asigură prin măsuri concrete execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul stabilit a 

vărsămintelor cuvenite bugetului de stat; 

q) asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei de la elaborarea proiectului de 

investiţii, la propunerea şefilor de secţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării şi 

exercitarea supravegherii până la finalizarea lucrărilor; 

r) răspunde pentru respectarea normelor legale în vigoare cu privire la încadrarea gestionarilor, 

constituirea de garanţii şi răspunderile acestora; 

s) organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă; 
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t) colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul consiliului judeţean, cu Trezoreria şi instituţiile 

bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 

u) asigură condiţiile legale de securitate pentru păstrarea numerarului în casieria centrală a Muzeului; 

v) alte atribuţii, potrivit legii. 

 

CAPITOLUL V. ORGANISME COLEGIALE CONSULTATIVE ŞI COMISII DE SPECIALITATE 

 

Art. 14. Activitatea Muzeului este sprijinită de un Consiliu Ştiinţific, organism de specialitate cu 

rol consultativ. Constituirea şi funcţionarea Consiliului Ştiinţific se face prin decizia directorului general-

manager, după consultarea Consiliului de Administraţie al Muzeului. 

Art. 15. (1) Consiliul Ştiinţific este alcătuit din 5 membrii, membru de drept fiind directorul 

general adjunct care coordonează proiectele şi programele culturale de valorificare a patrimoniului 

cultural naţional, ceilalţi membrii fiind desemnaţi dintre cercetătorii, muzeografii şi restauratorii din 

Muzeu, în funcţie de activitatea ştiinţifică. 

(2) Preşedintele şi Secretarul ştiinţific sunt aleşi dintre membrii. 

(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, pentru analize şi lansarea activităţilor 

proiectate pentru trimestrul care urmează şi de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau 

secretarului ştiinţific. 

Art. 16. (1) Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii principale: 

a) definitivează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie, proiectele şi programele 

prioritare de cercetare; 

b) dezbate şi propune planul de săpături arheologice sistematice şi preventive, de cercetări de teren, 

lucrări de identificare de bunuri de patrimoniu şi autentificare; 

c) propune distribuirea fondurilor destinate activităţilor de cercetare; 

d) sprijină valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din Muzeu; 

e) propune spre aprobare Consiliului de administraţie, componenţa comitetului de redacţie al revistei 

Apulum; 

f) discută si propune planul publicaţiilor, în limita resurselor financiare existente sau care pot fi atrase 

din alte surse; 

g) dezbate şi propune tematicile de idei ale expoziţiilor permanente sau temporare, la sediul Muzeului 

sau la care acesta colaborează cu alte instituţii 

h) dezbate şi propune planul manifestărilor ştiinţifice ale instituţiei, respectiv participarea 

reprezentanţilor acesteia la manifestări naţionale şi internaţionale; 

i) promovează realizarea unor programe de cercetare naţionale sau internaţionale; 

j) propune comisiile pentru concursurile de promovare a cercetătorilor; 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific adoptă recomandări. 

(3) În vederea adoptării recomandărilor, este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul 

membrilor prezenţi. 

(4) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special şi recomandările se comunică 

Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui. 

Art. 17. (1) În cadrul Muzeului funcţionează comisii de specialitate, permanente sau temporare, 

înfiinţate prin decizie a directorului general-manager. 

(2) Obiectivele, durata, modul de funcţionare, termenele de realizare a atribuţiilor şi competenţelor 

specifice se stabilesc de către directorul general-manager, cu avizul Consiliului de Administraţie.  

(3) La expirarea termenului pentru care au fost înfiinţate sau la datele stabilite prin decizia directorului 

general-manager, comisiile întocmesc rapoarte sau elaborează documentaţiile prevăzute în proiect; 

Comisiile de specialitate din cadrul Muzeului sunt: 

- Comisia pentru achiziţionarea, recepţia şi evaluarea de bunuri culturale de patrimoniu; 

- Comisia pentru avizarea dosarelor de clasare întocmite, în vederea transmiterii către Ministerul 

Culturii a acestora; 

- Comisia de casare; 

- Comisia de restaurare-conservare bunuri culturale; 

- Comisia de formare profesională şi promovare; 

- Comisia PSI; 

- Comisia de etică şi disciplină; 

- Comisia de inventariere a patrimoniului Muzeului. 

 

CAPITOLUL VI. PERSONALUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
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Art. 18. (1) Personalul este încadrat conform organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului, 

aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 

(2) Personalul Muzeului este structurat în personal cu funcţii de conducere şi personal cu funcţii de 

execuţie. Personalul cu funcţii de execuţie este compus din personal de specialitate şi personal de 

deservire, funcţionând în structuri – secţii şi compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul 

Judeţean Alba. 

(3) Personalul cu funcţii de specialitate este compus din cercetători ştiinţifici, arheologi, muzeografi, 

restauratori, conservatori, bibliotecari, programatori, economişti, consilier juridic ale căror atribuţii sunt 

cuprinse în fişele de post. Personalul cu funcţii de deservire este compus din supraveghetori, paznici, 

referenţi, funcţionari, casieri, secretari, muncitori calificaţi, ale căror atribuţii sunt cuprinse în fişele de 

post. 

(4) Ocuparea posturilor, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă, se realizează în condiţiile legii. 

Art. 19. Pentru realizarea funcţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică specifică, 

în care sunt incluse secţii şi compartimente, care îndeplinesc activităţile funcţionale specifice, precum şi 

activităţile auxiliare funcţiilor sale de bază, după cum urmează: 

- Secţia de Arheologie-Cercetare care are în subordine și Cercetarea Arheologică Preventivă 

- Secţia de Istorie-Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare; 

- Secția Museikon 

- Centru Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche ; 

- Secţia Relaţii Publice şi Marketing Cultural ; 

- Supraveghere şi Gestiune Patrimoniu; 

- Pază 

- Financiar – Contabilitate; 

- Administrativ, Securitatea şi sănătatea muncii, P.S.I.; 

- Juridic, Resurse Umane și Achiziții Publice; 

- Audit public intern. 

Art. 20. Secţia Arheologie-Cercetare este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din 

domeniul arheologiei, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului arheologic, al restaurării şi 

conservării patrimoniului având următoarele atribuţii principale: 

a) realizarea de programe culturale privind patrimoniul arheologic; 

b) activitate de cercetare în teren, prin efectuarea de săpături arheologice sistematice, în conformitate cu 

programul propriu anual şi cu resursele financiare disponibile;  

c) realizează săpături pentru eliberarea de sarcină arheologică a terenurilor destinate unor lucrări 

edilitare sau de altă natură, prin efectuarea de studii sau prospecţii preliminare, săpături de salvare şi 

preventive etc., elaborând raportul de specialitate, în funcţie de existenţa şi importanţa vestigiilor 

istorice identificate în zonele respective; 

d) efectuarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a materialului rezultat din investigaţiile arheologice şi 

a investigaţiilor de laborator în scopul întocmirii şi publicării unor studii, comunicări, repertorii, 

monografii etc.; 

e) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de arheologie şi numismatică, asigurând 

inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

f) asigură creşterea patrimoniului arheologic şi numismatic, prin achiziţii şi donaţii; 

g) contribuie la elaborarea metodologiilor moderne de cercetare aplicată şi a proiectelor de cercetare 

interdisciplinară, la studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de 

rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 

h) conform programului anual al secţiei, propune şi participă la realizarea unor sesiuni de comunicări 

ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, urmărind valorificarea ştiinţifică şi popularizarea 

patrimoniului muzeal; 

i) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării patrimoniului 

muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

j) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 

patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, 

propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de 

profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

k) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului; 
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l) realizează expoziţii temporare şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare 

a patrimoniului propriu de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a 

expoziţiilor temporare; 

m)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate; 

n) colaborează cu alte secţii ale Muzeului la acţiuni şi lucrări de interes general, îndeplinind şi orice alte 

atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 

o) desfășoară activități de cercetare arhelologică, de tip contractual, prilejuite de realizarea unor 

obiective de investiții private sau publice în zone cu potențial arheologic (sit arheologic și zonele sale 

de protecție). 

Art.21. Secţia Istorie – Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare este condusă de un şef de secţie, 

ce conduce activitatea din domeniul constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării 

patrimoniului istoric (epoca medievală, modernă şi contemporană) şi etnografic, având următoarele 

atribuţii principale: 

a) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul istoric, etnografic, istoria artei şi 

bibliofil; 

b) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, comunicări şi 

publicaţii 

c) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei de bază şi de 

organizare a unor expoziţii temporare; 

d) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de istorie, etnografie şi bibliotecă asigurând 

inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

e) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni de comunicări 

ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea ştiinţifică şi 

promovarea patrimoniului muzeal; 

f) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării patrimoniului 

muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului etnografic şi evidenţa acestuia; 

h) prezintă publicului vizitator produsele artei populare şi a creatorilor, cu garantarea calităţii şi 

autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 

i) realizarea bazei de date a meşterilor populari şi elaborarea de repertorii tematice categoriale, zonale; 

j) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul istoriei și etnografiei prin achiziţii şi donaţii; 

k) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi 

străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul istoriei și 

etnografiei; 

l) dezvoltă în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural relaţii cu mass-media în 

vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a acţiunilor organizate 

de Muzeu; 

m) elaborează în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, strategii pentru creşterea 

numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor educaţionale; 

n) colaborează cu secția de specialitate la organizarea activităţii de marketing cultural; 

o) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora în sprijinirea 

activităţilor Muzeului; 

p) organizează expoziţii temporare de artă fotografică, artă plastică contemporană, arhitectură şi altele, 

în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage vizitatorii şi creşte prestigiul muzeului. 

q) organizează manifestări cultural – artistice în spaţiile muzeului. 

r) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme pentru promovarea 

turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ. 

s) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea unor colecţii 

muzeale sau muzee, în condiţiile legii. 

ş). studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi coordonează activităţile 

de ghidaj din muzeu. 

t) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche cu Secţiei 

Arheologie-Cercetare, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, 

în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

ţ) dezvoltarea, păstrarea şi gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare, potrivit reglementărilor 

legale în vigoare; 

u) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 
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v) verificarea periodică a fondului bibliotecii şi creşterea acestuia prin achiziţii, donaţii, schimb de 

publicaţii sau abonamente; 

w) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de carte şi periodice; 

x) realizează periodic fişe de clasare din fondul de carte românească şi străină a Muzeului în funcţie de 

priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. şi colaborează anual cu Biblioteca Naţională a României 

Bucureşti la editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul periodicelor străine intrate în 

bibliotecile din România şi Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România; 

y) derulează pe tot parcursul anului schimbul intern şi extern de publicaţii de profil cu muzee, 

biblioteci, alte instituţii de profil, prin expedierea anuarelor muzeului (Apulum, Bibliotheca Musei 

Apulensis, Memoriale etc); 

z) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări de interes 

general pentru instituţie;  

Art.22. Secţia Museikon este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din domeniul 

constituirii, dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului de carte veche religioasa și artă 

religioasă (epoca medievală, modernă şi contemporană), având următoarele atribuţii principale: 

a) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul specific; 

b) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, comunicări şi 

publicaţii 

c) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei de bază şi de 

organizare a unor expoziţii temporare; 

d) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele aferente, asigurând inventarierea, clasarea şi evidenţa 

ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

e) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni de comunicări 

ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea ştiinţifică şi 

promovarea patrimoniului specific și a patrimoniului muzeal în general; 

f) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării patrimoniului 

specific şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului specific şi evidenţa acestuia; 

h) prezintă publicului vizitator produsele artei religioase contemporane, cu garantarea calităţii şi 

autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 

i) realizarea bazei de date a iconarilor contemporani şi elaborarea de repertorii tematice categoriale, 

zonale; 

j) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul specific, prin achiziţii şi donaţii; 

k) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi 

străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul istoriei artei şi a 

patrimoniului bibliofil; 

l) dezvoltă în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural relaţii cu mass-media în 

vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a acţiunilor organizate 

de Muzeu; 

m) elaborează în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, strategii pentru creşterea 

numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor educaţionale; 

n) colaborează cu serviciul de specialitate la organizarea activităţii de marketing cultural; 

o) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora în sprijinirea 

activităţilor Muzeului; 

p) organizează expoziţii temporare în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage vizitatorii 

şi creşte prestigiul muzeului. 

q) organizează manifestări cultural – artistice în spaţiile muzeului. 

r) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme pentru promovarea 

turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ. 

s) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea unor colecţii 

muzeale sau muzee în condiţiile legii. 

ș) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi coordonează activităţile 

de ghidaj din expoziția Museikon. 

t) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, cu Secţia 

Arheologie-Cercetare și cu Secția Istorie-Muzeologie, Bibliotecă și Documentare, lista de obiecte de 

patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de 

conservare a acestora; 
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ţ) dezvoltarea, păstrarea şi gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare aferente, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare; 

u) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 

v) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a patrimoniului aferent; 

w) realizează periodic fişe de tezaur din fondul de carte românească şi străină a bibliotecii în funcţie de 

priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. (în colaborare cu Centrul Naţional de Informare şi Memorie 

Culturală Bucureşti) şi colaborează anual cu Biblioteca Naţională a României Bucureşti la editarea 

lucrărilor de interes naţional: Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România şi 

Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România; 

x) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări de interes 

general pentru instituţie;  

 Art. 23. Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche este condus de către un şef 

de secţie, se ocupă de restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, cărţilor şi a documentelor de 

patrimoniu aflate în administrarea Muzeului, a celorlalte muzee, biblioteci şi culte din ţară, precum a altor 

persoane juridice sau fizice, la cererea acestora şi în conformitate cu normele legale. În cadrul Centrului 

Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche funcţionează: 

- sectorul de restaurare corp-carte veche, documente, pe suport de hârtie şi pergament; 

- sectorul de restaurare legătură-carte, pe suport de piele, pergament şi lemn; 

- sectorul de restaurare metale 

- sectorul de restaurare ceramică 

- sectorul de restaurare sticlă 

- sectorul de restaurare os 

- sectorul de restaurare textile și piele 

- sector de investigație si conservare  

Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche are următoarele atribuţii principale: 

a) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare corp-carte veche, legătură-carte veche şi 

documente, a tuturor materialelor componente: hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, metal, 

textile, os conform normelor legale în vigoare;  

b) conservarea şi restaurarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte 

veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, metal, 

textile, os), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c) efectuarea de lucrări de restaurare pe bază de contract, pentru muzee, biblioteci, instituţii de cult şi 

alţi deţinători din ţară, în vederea salvării patrimoniului cultural-naţional bibliofil şi a obţinerii de 

resurse extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare; 

d) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive la colecţiile bibliofile aflate în 

administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 

laborator; 

e) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 

f) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de rezultatele proprii şi 

de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 

g) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de restaurare-

conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de specialitate; 

h) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

i) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii naţionale de 

profil; 

j) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători de bunuri 

culturale mobile; 

k) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 

patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția Relaţii Publice 

şi Marketing Cultural; 

l) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 

m) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, de 

reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 

n) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
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o) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării publicului şi a 

promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei atitudini „pro 

patrimoniu”; 

p) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 

competenţă; 

q)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  

r) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 

s) asigurarea pregătirii teoretice şi practice a restauratorilor în formare, în colaborare cu Centrul pentru 

Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii din cadrul Ministerului Culturii 

şi Cultelor; 

t) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, substanţe, 

soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de procurare a 

acestora; 

u) realizează replici după hărţi, documente, cărţi etc. şi valorificarea acestora prin standurile de vânzare 

ale Muzeului în scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 

v) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în ordinea 

priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

w) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 

patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția Relaţii Publice 

şi Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică 

cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a 

patrimoniului arheologic; 

x) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 

y) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau „in situ” – 

atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în laborator; 

z) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele domeniilor 

sale de competenţă; 

aa) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului mobil aflat în aria sa de competenţă; 

bb) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, identifică 

factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  

cc) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor specifice de corecţie 

cu ajutorul aparaturii din dotare; 

dd) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la expoziţii 

temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 

ee) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 

filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 

deţinătorul; 

ff) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul 

obţinerii unor venituri extrabugetare; 

gg) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 

Art.24. Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural este condus de un şef secţie şi are 

următoarele atribuţii: 

a) organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau săli de expoziţie adecvate, 

în ţară şi străinătate; 

b) organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 

c) editarea de publicaţii de popularizare a patrimoniului muzeal; 

d) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei despre 

patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare; 

e) angrenarea publicului, prin mijloace specifice, într-un sistem educaţional destinat  familiarizării cu 

istoria naţională şi locală şi a formării unei atitudini “pro patrimoniu”; 

f) prezentarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii muzeale 

prin mass-media; 

g) elaborarea unor strategii pe bază de chestionare pe categorii socio-profesionale şi de vârstă ; 

h) promovarea publicaţiilor editate de muzeu; 

i) asigurarea ghidajelor specializate în limbi de circulaţie internaţională; 

j) asigură traducerea publicaţiilor proprii în limbi de circulaţie; 
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k) colaborează la traducerea corespondenţei cu străinătatea în vederea derulării schimbului extern de 

publicaţii cu instituţii de profil din străinătate; 

l) asigură concepţia artistică a tuturor manifestărilor temporare organizate de instituţie; 

m) asigură relaţiile cu mass media ; 

n) asigură prospectarea şi diversificarea produselor din standurile de vânzare ale instituţiei în scopul 

obţinerii unor venituri extrabugetare; 

o) promovează turismul cultural împreună cu instituţiile abilitate; 

p) întreţine legături cu instituţii de profil la nivel naţional şi internaţional; 

q) colaborează cu celelalte secţii ale muzeului. 

r) gestionează pagina de web a Muzeului în colaborare cu celelalte secţii; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 

Art.25.Compartimentul Supraveghere şi Gestiune Patrimoniu are următoarele atribuţii: 

a) asigură securitatea şi integritatea bunurilor de patrimoniu din expoziţia de bază şi expoziţiile 

temporare; 

b) asigură curăţenia în spaţiile expoziţionale şi în spaţiile anexe; 

c) asigură evidenţa patrimoniului cultural mobil constituit în colecţii şi păstrarea acestuia în bune 

condiţii în depozite, în conformitate cu normele de conservare în vigoare; 

d) colaborează cu personalul ştiinţific şi cu Secţia de Relaţii Publice şi Marketing Cultural în vederea 

organizării activităţilor înscrise în programele de activitate ale instituţiei;  

e) verificarea şi completarea arhivelor documentare ale Muzeului, potrivit legii; 

f) organizarea, gestionarea şi actualizarea bazelor de date privind patrimoniul cultural al Muzeului; 

g) răspunde solicitărilor personalului ştiinţific în vederea asigurării accesului la depozitele muzeului; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 

Art. 26. Compartimentul Financiar–Contabil este condus de contabilul-şef şi are următoarele 

atribuţii principale: 

a) organizarea şi realizarea evidenţelor financiar-contabile cerute de actele normative în vigoare; 

b) întocmirea situaţiilor financiare cerute de actele normative în vigoare; 

c) transmiterea către instituţiile abilitate, a situaţiilor solicitate; 

d) calcularea drepturilor salariale, conform legii; 

e) confruntarea periodică a inventarelor scriptice cu cele din teren, la toate gestiunile; 

f) gestionarea fondurilor în numerar; 

g) aplicarea măsurilor financiare adecvate pentru salariaţii care au primit sancţiuni disciplinare; 

h) verifică respectarea normelor legale, cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de 

orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, efectuarea 

inventarierilor băneşti, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor înscrise în bilanţurile şi 

conturile de execuţie; 

i) asigurarea respectării tuturor prevederilor legale în domeniul financiar-contabil; 

j) urmărirea asigurării eficientizării consumurilor de materiale şi a încadrării acestora în sumele alocate 

prin buget; 

k) stabilirea, pe baza propunerilor celorlalte structuri organizatorice, a măsurilor de asigurare financiară 

pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual de activitate al Muzeului; 

l) asigurarea organizării controlului gestiunii mijloacelor fixe, a materialelor şi a obiectelor de inventar; 

m) asigurarea organizării şi gestionării arhivei administrativ-contabile a Muzeului; 

n) asigurarea activităţii specifice de secretariat; 

o) asigurarea activităţilor de dactilografiere, multiplicare; 

p) înregistrarea şi repartizarea corespondenţei Muzeului; 

q) asigurarea bunei funcţionări a serviciilor telefonice ale Muzeului; 

r) răspunde de organizarea audienţelor; 

s) aplicarea strictă a prevederilor legale privind salarizarea personalului Muzeului; 

t) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 

Art. 27. Pază 

j) organizează şi răspunde de aplicarea planului de pază a Muzeului pe timp de noapte şi de zi şi luarea 

măsurilor operative; 

k) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază 

l) redactează Planul de pază îl prezintă spre avizare Consiliului de Administraţie şi spre aprobare, 

directorului general-manager; 

m) coordonează, verifică şi răspunde de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 
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Art. 28. Compartimentul Administrativ, Securitatea şi sănătatea muncii, P.S.I asigură ducerea la 

îndeplinire a sarcinilor privind aprovizionarea tehnico-materială şi are următoarele atribuţii: 

a) centralizarea necesarului de materiale şi întocmirea de propuneri pentru programul de aprovizionare 

cu materiale de întreţinere; 

b) asigurarea aprovizionării cu materiale de întreţinere şi de consum, necesare desfăşurării activităţii 

specifice Muzeului; asigurarea materialelor necesare funcţionării tuturor secţiilor şi 

compartimentelor; 

c) efectuarea recepţiilor de materiale şi distribuirea acestora pe secţii şi compartimente; 

d) efectuează, în colaborare cu serviciul financiar, inventarierea obiectelor de inventar şi mijloacelor 

fixe şi casarea acestora; 

e) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a combustibilului, apei, materiale de curăţenie şi salubrizare; 

f) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, şi celelalte încăperi şi spaţii aferente 

imobilelor, precum şi igienizarea lor; 

g) organizarea activităţii de transport intern şi internaţional; 

h) organizează şi răspunde de aplicarea Planului de prevenire a incendiilor şi luarea măsurilor operative 

pentru respectarea acestuia; 

i) instruirea şi antrenarea personalului Muzeului pentru intervenţie în caz de incendiu sau calamităţi; 

j) organizează desfăşurarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii; 

k) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor; 

l) redactează Planul de protecţie împotriva incendiilor, le prezintă spre avizare Consiliului de 

Administraţie şi spre aprobare, directorului general-manager; 

m) întocmeşte şi prezintă, pentru aprobare, directorului general-manager, Planul de lucru al personalului 

tehnic, pompieri, protecţia muncii, urmăreşte aplicarea lui; 

n) urmăreşte permanent, modul în care se aplică regulile privind protecţia muncii în Muzeu şi ia 

măsurile care se impun; 

o) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 

Art. 29. (1) Compartimentul Juridic, Resurse Umane și Achiziții Publice are următoarele 

atribuţii principale: 

a) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic; 

b) avizarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 

c) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute, cu relevanţă pentru 

activitatea instituţiei; 

d) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului; 

e) reprezentarea Muzeului, în condiţiile legii, în faţa instanţelor de judecată; 

f) întocmirea proiectelor de contracte, definitivarea lor, după consultarea conducerii Muzeului şi 

urmărirea realizării lor; 

g) ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea titlurilor 

executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care au prejudiciat Muzeul; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege şi prin decizia directorului general-

manager. 

(2) În ceea ce privesc resursele umane în cadrul compartimentului sunt îndeplinite următoarele: 

a) urmărirea întocmirii corecte a pontajelor de către cei desemnați să le execute;  

b) centralizarea pe calculator a datelor necesare întocmirii raportului statistic periodic și ale altor 

raportări statistice solicitate; 

c) evidența lunară a numărului de salariați pe instituție, categorii de personal, obiective; 

d) evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, nemotivatelor; 

e) evidența tuturor salariaților din instituție, a angajărilor, a desfacerilor de contracte individuale de 

muncă conform prevederilor legale în vigoare, a pensionărilor; 

f) asigurarea respectării prevederilor legale privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor 

vacante şi avansare a personalului; 

g) elaborarea statului de funcţii a organigramei Muzeului, în vederea avizării acestora de către Consiliul 

de Administraţie şi apoi aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba; 

h) transmiterea la Compartimentul Financiar-Contabil a modificărilor ce apar la salarizare (încadrări, 

desfaceri de contracte individuale de muncă, etc.); 

i) asigurarea aplicării prevederilor legale privind acordarea sporurilor şi a altor drepturi salariale; 

j) asigurarea evaluării posturilor şi gestionarea documentaţiei aferente activităţii de evaluare; 

k) urmărirea aplicării programelor de perfecţionare propuse de Centrul pentru Formare, Educaţie 

Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. 
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l) studierea legislației muncii în vigoare; 

m) întocmirea şi modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor, conform dispoziţiilor 

legale; 

n) întocmirea fișei postului pentru toate funcțiile din instituție; 

o) întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu; 

p) întocmirea adeverințelor de sănătate, de venit, de salariat, etc, actualizări norme, diverse formulare, 

tabele, adrese necesare în cadrul biroului și instituției. 

(3) Responsabilitățiile pe partea de achiziții publice sunt: 

a) elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților identificate la 

nivelul instituției, în funcție de bugetul aprobat;  

b) elaborează documentația de atribuire în colaborare cu compartimentele care relevă necesitatea și 

oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în 

contextul aplicării procedurii de atribuire;  

c) îndeplineste obligațiile astfel cum sunt acestea prevazute în legislația privind achizițiile publice;  

d) asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea licitațiilor, obiectul 

acestora, organizatorii, termenele, precum și alte informații care să edifice respectarea principiilor 

care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice;  

e) asigură aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, prin incheierea contractelor de achizitie 

publica și a proceselor verbale de recepție;  

f) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de 

atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate;  

g) operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor, când situația o 

impune, cu aprobarea conducătorului instituției și avizul compartimentului financiar contabil;  

h) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative în 

vigoare;  

i) elaborează proiectele de dispoziții ce reglementează activitatea de achiziții, rapoartele și situațiile 

informative privind activitatea de achiziții;  

j) verifică documentele de livrare și se asigură că facturile sunt operate conform specificațiilor de 

comandă lansate; 

k) analizează statusul comenzilor emise, urmărește derularea în bune condiții a comenzilor/contractelor 

și intervine pentru accelerarea livrărilor atunci când este cazul; 

l) întocmește periodic rapoarte de achiziții; 

m) întocmește și verifică dosarul administrativ al licitației publice; 

n) publică anunțurile în SEAP. 

Art. 30. Compartimentul Audit public intern are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură activitatea de audit a instituţiei; 

b) certificarea trimestrială şi anuală însoţită de raportul de audit, a bilanţului contabil şi a contului de 

execuţie bugetară ale instituţiei, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor 

contabile şi ale actelor financiare; 

c) examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificarea erorilor, risipei, 

gestiunii defectuoase şi fraudelor iar pe aceste baze, propunerea de măsuri şi soluţii pentru 

recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi; 

d) supravegherea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, 

organizare, coordonare, urmărire şi control a deciziilor; 

e) evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi de execuţie 

existente în cadrul Muzeului, utilizează resursele financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea 

obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite; 

f) exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea cheltuielilor; 

g) exercită controlul de gestiune; 

h) orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

 

CAPITOLUL VII. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

Art. 31. Cheltuielile de funcţionare şi de capital ale Muzeului sunt asigurate de subvenţii acordate din 

bugetul propriu al judeţului Alba, precum şi din venituri proprii, potrivit legii. 

Art. 32. Veniturile extrabugetare se realizează din: 

a) taxe de vizitare ale expoziţiilor permanente şi temporare; 
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b) executarea de cercetări arheologice în vederea eliberării terenurilor de sarcină arheologică la 

solicitarea persoanelor şi instituţiilor interesate, în condiţiile legii; 

c) executarea către terţi de lucrări de conservare şi restaurare carte veche, documente, ceramică, metal, 

textile; 

d) vânzarea de obiecte de artizanat, replici, etc. prin standurile Muzeului; 

e) executarea şi comercializarea de reproduceri după lucrările aflate în patrimoniul Muzeului, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare; 

f) editarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii proprii sau realizate în colaborare; 

g) asocierea sau colaborarea la realizarea unor programe ştiinţifice, culturale şi de cercetare; 

h) taxe pentru realizarea de fotografii şi filme în incinta Muzeului; 

i) taxe pentru ghidaj; 

j) închirierea de spaţii pentru activităţi care nu contravin obiectului de activitate al Muzeului; 

k) taxe pentru expertizarea bunurilor culturale; 

l) donaţii, sponsorizări, alte surse, în condiţiile legii; 

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 33. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în 

vigoare. 

(2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba; 

(3) Prezentul regulament pot fi completat şi modificat la propunerea Consiliului de Administraţie, prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

(4) Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament, directorul general-manager 

va aproba Regulamentul intern. 

(5) Fişa de post cu atribuţii şi responsabilităţi nominalizate se va întocmi pentru fiecare salariat în 

conformitate cu prezentul regulament. 

(6) După aprobarea sa, prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor Muzeului.  

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre 

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

 

       Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Acordului de parteneriat privind 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Acordului de 

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

Bazinală de Apă Mureș; 

- raportul de specialitate nr. 17160/20 septembrie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de conţinutul adresei nr. 8132/14 iunie 2017 a Administrației Bazinală de Apă 

Mureș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11012/15 iunie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 184/2017 pentru 

aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș; 

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

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

specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Art. 3 alin. 3 al Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliul 

Județean Alba nr. 184/6 iunie 2017, se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(3) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum și pe perioada de 

durabilitate a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - 

Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - 

Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, Administrația Bazinală de Apă 

Mureș se obligă să păstreze dreptul de administrare asupra albiilor Râurilor Aiudul de Sus, Geogel, Valea 

Runcului, Geoagiu, Valea Buciumanilor, Abrud.” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș rămân nemodificate. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Bazinale de Apă Mureș, Direcției 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

Nr. 303 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificǎrii Planurilor de investiţii pe termen lung (2014-2040) - parte integrantǎ 

a Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, adoptat prin 

Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 decembrie 2015 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificǎrii Planurilor de investiţii pe termen lung 

(2014-2040) - parte integrantǎ a Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ 

actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 decembrie 2015; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificǎrii Planurilor de 

investiţii pe termen lung (2014-2040) - parte integrantǎ a Master Planului județean pentru infrastructura 

de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 decembrie 

2015; 

- raportul de specialitate nr. 17127/20 septembrie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

şi al Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea S.C. APA C.T.T.A. SA Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 16850/15 septembrie 2017; 

Ținând cont de: 

- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, aprobat prin Hotǎrârea 

adunării generale a Asociaţiei APA ALBA nr. 12/2016 ; 

 - Acordul de Parteneriat 2014-2020 în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie 

al serviciilor Comisiei Europene; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 203 din 22 decembrie 

2015 prin care a fost aprobat Master Planului judeţean pentru infrastructura de apă/apă uzată 

actualizat; 

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

strategii; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 11 alin. 2 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 8 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificǎrile 

si completǎrile ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobǎ Planurile de investiţii pe termen lung (2014-2040) - părţi integrante ale Master 

Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului 

Județean Alba nr. 203/22 decembrie 2015, conform anexelor – părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. 

Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBAˮ, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției urbanism și amenajarea 

teritoriului și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 304 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017         

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 304/28 septembrie 2017 sunt 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba   şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii,  pe 

anul 2017 

 

  Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 

al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 17223/21 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. ABG_STZ_161587/2017 referitor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru anul 2017, aprobate prin O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2017; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului 

creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Județului 

Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 2017 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1.  Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în sumă de 

437.832,05  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în sumă de 

286.378,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, se stabileşte 

în sumă de 215.706,56 mii lei. 
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                   (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se stabileşte în 

sumă de 70.672,27 mii lei.ˮ 

 3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 177.396,76 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 159.702,81 mii lei. 

               (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 17.693,95 mii lei.ˮ 

 4. Articolul 11 se modifică, urmând a avea urmatorul cuprins: 

 „Art. 11. Cheltuielile pentru „Programul pentru școli al României” pe anul 2017, se stabileşte în  

suma de 8.843,00 mii lei. ˮ 

5. Alineatele  1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 13. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 

17.334,00 mii lei. 

              (2)  Repartizarea transferurilor  din bugetul local pe unităţi de sănătate publică este 

următoarea: 

-  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        16.849,00 mii lei.  

-  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                    425,00 mii lei ˮ 

6. Alineatul 1 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 14. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” pe anul 2017 se stabilesc în 

sumă de 1.993,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

7. Alineatul 1 al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 20. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Alba, rectificate pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 119.291,00 mii lei, în structura prevăzută în anexele 

nr. 14a și nr. 14b - părți integrante ale prezentei hotărâri. ˮ 

            8. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 16 a și vor avea 

următorul cuprins: 

    „Art. 24. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 

23.449,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                           (2)  Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din bugetul 

local al Județului Alba, rectificat  potrivit anexei  nr. 16a .ˮ 

9. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017 pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba, în sumă de 152.203,99 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

10. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 39. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a 

creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017 în structura prevăzută în anexa nr. 30 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.ˮ 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU  
 

Nr. 305 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 305/28 septembrie 2017 sunt 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea achiziţionării de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, de 

servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

       Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

 Luând în dezbatere:  

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de către Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba,  de servicii de asistență şi reprezentare juridică; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de către 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  de servicii de asistență şi reprezentare juridică; 

   - raportul de specialitate nr. 17438/25 septembrie 2017 al Direcţiei juridică și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - solicitarea nr. 1650/25 septembrie 2017 a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17401/25 septembrie 2017, privind inițierea unui proiect 

de hotărâre prin care să se aprobe achiziţionare de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  de 

servicii de asistență şi reprezentare juridică în cadrul litigiului înregistrat pe rolul Tribunalului Alba sub 

dosar nr. 5437/107/2017, formulat de către personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba, în contradictoriu cu această instituție publică; 

Ținând cont de: 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. 21 alin. 3 şi art. 91 alin. 1 lit.f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. I alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Procedura simplificată proprie privind achiziția publică de servicii sociale și alte servicii 

specifice prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, elaborată de Serviciul de achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor. 

 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 achiziţionarea de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, de servicii de 

asistență şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea apărării drepturilor și 

intereselor acestei instituții publice în litigiul înregistrat pe rolul Tribunalului Alba care face obiectul 

dosarului nr. 5437/107/2017, având ca obiect stabilirea salariului personalului contractual din cadrul 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, la nivelul de salarizare cel mai mare aflat în plată pentru funcţii 

similare din cadrul Bibliotecilor județene din țară, începând cu luna august 2016.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică și relații publice 

;i managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

Nr. 306 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru 

transmiterea temporară a unui imobil - teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din 

administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al comunei Galda 

de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil - teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos 

și din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

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

Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil - teren, din domeniul public 

al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17557/27 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a, pct. 9 şi pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 866 şi art. 867 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificărie şi completările ulterioare. 

- art. 22, art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

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 încuviințează cererea adresată Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru 

transmiterea temporară a bunului imobil - teren situat administrativ în comuna Galda de Jos,  înscris în 

CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 5597 mp, categoria de folosinţă 

„drum” din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, 

în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării.  

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

aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului 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 Galda de Jos, Direcției juridică 

și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la completarea Regulamentului de organizare și funcționare  

a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului  

Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 
 

 

       Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 

31 iulie 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017; 

- raportul de specialitate nr. 17555 din 27 septembrie 2017 al Compartimentului unități de 

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017 privind 

aprobarea componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului 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. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 și art. 91 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 86
1
 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului; 

-  Ordinului comun nr. 1985/4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale 

și persoanelor vârstnice, nr. 1305/17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 5805/23 noiembrie 

2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice  privind aprobarea metodologiei pentru 

evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a 

orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea 

abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. După alin. 2 al art. 21 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017, 

se introduc două aliniate noi, alin. 3  și alin. 4, cu următorul cuprins: 

„Art. 21. (3) Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru 

copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al 

deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 6 luni şi 

maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai 

mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni. 

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. 3 pentru copiii cu handicap a căror afecţiune 

necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecţia 

copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani.”      

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200
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Art. II. După art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017, 

se introduce un articol nou,  art. 23
1
, cu următorul cuprins: 

„Art. 23
1
 (1) În cazul contestării hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului la instanţa de 

judecată şi Comisia pentru protecția copilului Alba dobândeşte calitatea de parte, aceasta va fi 

reprezentată de către consilieri juridici din cadrul Direcţiei juridice şi relaţii publice - Serviciul juridic-

contencios din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

        (2) În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării contestației de către instanța 

de judecată, Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului Alba va transmite Direcţiei juridice şi relaţii 

publice - Serviciul juridic-contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

contestația primită, la care va anexa dovada comunicării hotărârii şi a certificatului de încadrare în grad şi 

tip de handicap, împreună cu toate documentele care au stat la baza întocmirii dosarului de către Serviciul 

de evaluare complexă, în copie certificată de conformitate cu originalul. Aceste documente vor fi însoţite 

de un referat care cuprinde punctul de vedere al Serviciul de evaluare complexă care cuprinde detalierea 

motivelor care au stat la baza stabilirii încadrării/neîncadrării în gradul de handicap respectiv, 

fundamentat în conformitate cu criteriile biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap. Referatul va fi semnat de către şeful Serviciului de evaluare complexă, managerul de caz, 

medic şi psiholog, iar în cazul prevăzut de art. 17 alin. 7 din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului de către preşedintele comisiei şi medicul titular/supleant 

- membru în comisie desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Alba.ˮ  

Art. III. Directorul Direcţiei juridică şi relații publice și Biroul resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba vor proceda la completarea fişei postului pentru 

consilierii juridici care vor asigura reprezentarea Comisiei pentru Protecția Copilului Alba în faţa 

instanţelor judecătoreşti.. 

 Art. IV. Secretarul județului Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, Comisia pentru Protecția Copilului Alba, Direcţia juridică şi relații publice și Biroul resurse umane 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, Comisia pentru protecția copilului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și 

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

 

   

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință extraordinară, în ziua de 8 septembrie 2017 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 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 şedinţă extraordinară, în ziua de 8 septembrie 2017, 

ora 11
00

, ședință care va avea loc la Casa de Cultură a Orașului Cugir, sala mică, situată administrativ în 

orașul Cugir, str. Ion Luca Caragiale, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, care va fi încheiată între Autoritatea 

Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT 

Oraşul Zlatna şi UAT Judeţul Alba în vederea implementării Proiectului „Reabilitare şi modernizare 

clădire Spital oraş Zlatna” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri 

publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare clădire Spital 

oraş Zlatna” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT 

Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea 

Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea 

B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirea 

Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 
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Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare, Comunei Sîntimbru 

prin Consiliul Local al Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - 

Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul 

satelor aparținătoare comunei Sîntimbru traversate de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de 

modernizare 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării Programului sportiv „ALBA- cel mai 

cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în 

voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 

2017-2018 

Inițiatori: consilierii județeni Marius Nicolae CETERAȘ, Călin RADU, Dan Ioan 

CHERECHEȘ, Dorin Gheorghe SANDEA 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii,   pe anul 2017 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare  a  o unei suprafețe din  

 terenul înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos pentru care a fost constituit  dreptul de uz și servitute 

în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16096/5 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a Comisiei de predare  a  o unei suprafețe din  terenul înscris în CF nr. 70275 

Galda de Jos pentru care a fost constituit  dreptul de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 212/29 iunie 2017 cu 

privire la aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unor suprafețe de teren pentru posturi de transformare și 

rețele electrice subterane de medie tensiune înscrise în CF nr. 70275 Galda de Jos și CF nr. 70176 

Săliștea; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 103 alin. 2, art. 104 alin. 1 lit. f   și art.  91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

cu modificările și completările ulterioare,; 

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

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare  a  o unei suprafețe din  terenul înscris în CF nr. 

70275 Galda de Jos pentru care a fost constituit  dreptul de uz și servitute în favoarea Societății de 

Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

                                                          Serviciul administrarea domeniului public și privat 

Membri titulari:   

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

      Angela RUSU                             - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

- Serviciul juridic-contencios   

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Gabriel Ioan VASIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  
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Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de predare, întocmirea protocolului de predare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, 

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL         VASILE BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare  a  o unei suprafețe din  

 terenul înscris în CF nr. 70176 Săliștea pentru care a fost constituit  dreptul de uz și servitute în 

favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16125/5 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a Comisiei de predare  a  o unei suprafețe din  terenul înscris în CF nr. 70176 

Săliștea pentru care a fost constituit  dreptul de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 212/29 iunie 2017 cu 

privire la aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unor suprafețe de teren pentru posturi de transformare și 

rețele electrice subterane de medie tensiune înscrise în CF nr. 70275 Galda de Jos și CF nr. 70176 

Săliștea; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 103 alin. 2, art. 104 alin. 1 lit. f  și art.  91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

cu modificările și completările ulterioare,; 

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

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare  a  o unei suprafețe din  terenul înscris în CF nr. 

70176 Săliștea pentru care a fost constituit  dreptul de uz și servitute în favoarea Societății de 

Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

                                                          Serviciul administrarea domeniului public și privat 

Membri titulari:   

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

      Angela RUSU                             - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

- Serviciul juridic-contencios   

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
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     Compartimentul contabilitate-financiar 

Gabriel Ioan VASIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de predare, întocmirea protocolului de predare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, 

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL         VASILE BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  563 

Alba Iulia,   5  septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

organizat în data de 2 octombrie 2017 pentru ocuparea  postului vacant  

de director gradul I la Serviciul Public Salvamont – Salvaspeo Alba 
 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16259 din 7 septembrie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la 

numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul  pentru ocuparea 

postului vacant de director gradul I la Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

 - art. 8 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Desemnez Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 

pentru ocuparea postului vacant de director gradul I la Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo 

Alba, organizat în data de 2 octombrie 2017, astfel: 

 

Comisia de concurs: 
           Preşedinte: Dan Mihai POPESCU – Administrator public 

           Membri:     Marian Florin AITAI - director executiv – Direcţia Dezvoltare şi bugete 

                               Horațiu Zaharia SUCIU -  șef birou – Biroul Resurse umane; 

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
          Preşedinte :  Vasile BUMBU – Secretar al Judeţului Alba 

          Membri :      Liliana NEGRUȚ - director executiv – Direcţia Juridică şi relaţii publice 

                                Elena OPRUȚA - director executiv adjunct – Direcţia Dezvoltare şi bugete; 

           

 Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs şi al Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pe doamna Rodica Ramona BĂLȚAT – consilier superior - Biroul resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Alba. 

  

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice și 

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

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr.  567 

Alba Iulia,  8 septembrie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea,  

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a  contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii 

de proiectare și asistență tehnică  pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - 

Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus, județul Alba” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16686/13 septembrie 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 și asistență tehnică pentru obiectivul „Modernizare drum judetean DJ103E: DN 1 - Gîrbova 

de Jos – Gîrbovița - Gîrbova de Sus, județul Alba”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările și 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 și asistență 

tehnică  pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița - 

Gîrbova de Sus, județul Alba”, în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Ioan Sorin MAIER   -  consilier superior,  Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul   

              administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri  

Membri titulari : 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior,   Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  

    administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Diana Cecilia GIUREA  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

 Serviciul juridic-contencios  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

Membri de rezervă :  

Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice  - Serviciul  

    juridic-contencios  

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziții și monitorizarea implementării contractelor 

Sebastian POHONŢU  - consilier superior,   Direcţia gestionarea patrimoniului – Serviciul 



 

 

217 

               administrarea domeniului public și privat - Compartimentul siguranța circulației 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului administrarea domeniului 

public si privat, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor și Biroului 

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

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 13 septembrie 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de predare a 2 bucăți snowmobil  

către Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Văzând referatul nr. 16741/14 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 79/16 martie 2017 

privind aprobarea înființării Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba; 

      - art. 103 alin. 1 lit. f și  art. 104 alin. 2 lit. b  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, 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 

 

 

 Art. 1.  Aprob constituirea Comisiei de predare a a 2 bucăți Snowmobil BRP Lynx Ranger 

Alpin către Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba, în următoarea componență: 

Paul Marius HAȚEGAN -  șef serviciu, Serviciul administrativ; 

Radu Octavian NEAG - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului – Serviciul administrarea 

domeniului public și privat – Compartimentul administrarea terenurilor, 

clădirilor, rețelelor de alimentarea cu apă;  

Ioan POPA            - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete – Compartimentul Contabilitate 

financiar 

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea bunurilor, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a bunurilor, întocmirea procesului 

verbal de predare-primire și a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 

dezvoltare şi bugete, Direcției juridică şi relaţii publice și Serviciului administrativ. 

 

  Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, 

persoanelor nominalizate, Direcției juridice și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului 

administrativ, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

         Ion DUMITREL                                              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  571 

Alba Iulia,  14 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea doamnei Rusu Romana Maria în calitate de reprezentant al Președintelui 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alba Iulia 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16866 din 15 septembrie 2017 al Compartimentului unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare adresa nr. 1349/7 septembrie 2017 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Judeţean Alba în Consiliul 

de Administraţie al acestei instituții; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 2 lit. b şi art. 7 alin. 1 lit. c din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 4619/2014, 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 

    Desemnez pe doamna Rusu Romana Maria - șef serviciu la Direcția juridică și relații publice 

– Serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în calitate de 

reprezentant al Președintelui Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar 

de Educație Incluzivă Alba Iulia.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Alba Iulia, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridice și relații publice, Compartimentului 

Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special și Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

               Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                                         Vasile BUMBU   
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Alba Iulia,  15 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de 

promovare în grad profesional, a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

  Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16811 din 15 septembrie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la 

numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în 

grad profesional, a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 56 lit. a, art. 64 și art. 65 alin. 1 din  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 14 lit. a, art. 26 alin. 2, art. 121 alin. 1 lit. a, art. 125 și art. 126 din H.G. nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

  

Art. 1. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul  de 

promovare în grad profesional, a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, organizat în data de 16 octombrie 2017, în următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Președinte:  Marian Florin AITAI   - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete; 

Membri:       Camelia Ileana LAZĂR  - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - 

       Serviciul buget-venituri;   

Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici. 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte :  Liliana NEGRUȚ   - director executiv, Direcția juridică și relații cu 

       publicul; 

Membri:      Raluca Elena GRĂDINARIU  - consilier juridic, Direcția juridică și relații cu 

     publicul - Serviciul juridic - contencios; 

Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici. 

 

Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs și al Comisiei de soluționare a 

contestațiilor pe doamna Ioana Silvia MATEI, consilier - Biroul resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției juridice și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Biroului resurse umane,  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

               Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   

 

 

Nr. 576 

Alba Iulia,  15 septembrie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin LICITAŢIE 

DESCHISĂ a  contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Autoutilitare” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16863/15 septembrie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 

prin LICITAŢIE DESCHISĂ a  contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Autoutilitare”; 

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; 

     - Normelor 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 LICITAŢIE 

DESCHISĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Autoutilitare”, în următoarea 

componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Paul Marius HAȚEGAN  -  şef serviciu,   Serviciul   administrativ 

Membri titulari: 

Anamaria  PODAR   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Anamaria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice –  

     Serviciul juridic-contencios  

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete – Serviciul  

buget-venituri – Compartimentul buget 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului – Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat – Compartimentul  

    administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Membri de rezervă : 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice – 

    Serviciul juridic-contencios  

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate - Serviciul   administrativ 

 

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 administrativ,  Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.           

       Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   

 

Nr. 577 

Alba Iulia,  15 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de analiză a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune/ 

obiectelor de inventar în folosinţă propuse a fi scoase din uz,  

comisiei de evaluare și negociere și comisiei de casare 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 17022/19 septembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete  din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la constituirea Comisiei de analiză a 

mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune/obiectelor de inventar în folosinţă propuse a fi scoase 

din uz, a comisiei de evaluare și negociere și a comisiei de casare; 

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

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale; 

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului finanțelor publice; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. (1) Aprob constituirea Comisiei de analiză a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din 

funcțiune/obiectelor de inventar în folosinţă propuse a fi scoase din uz, în următoarea componență: 

 

 Președinte cu drept de vot: 

Camelia Ileana LAZĂR - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget-  

  venituri 

 Membri titulari: 

Ioan POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul   

    contabilitate-financiar  

Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  Compartimentul 

informatică  

Marius Vasile TRIFAN - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Ana Maria TOMA - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice -   

 Serviciul juridic-contencios 

 Membri de rezervă: 

Adriana RADU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -    

   Compartimentul contabilitate-financiar  

Nicolae Alin DREGHICIU - referent, Serviciul administrativ 
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(2) Aprob constituirea Comisiei de comisiei de evaluare și negociere, în următoarea 

componență: 

 

 Președinte cu drept de vot: 

Elena OPRUȚA   - director executiv adjunct, Direcția dezvoltare și bugete 

 Membri titulari: 

Paul Marius HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ  

Ana Monica CRĂCIUN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -    

   Compartimentul contabilitate-financiar  

Cornelia CORCESCU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -    

  Compartimentul informatică 

Maria Romana RUSU - șef serviciu, Direcția juridică și relații publice - Serviciul juridic- 

 contencios 

 Membri de rezervă: 

Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul   

  Buget-venituri - Compartiment buget 

Maria DAMIAN  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -    

   Compartimentul contabilitate-financiar  

 

(3) Aprob constituirea Comisiei de casare, în următoarea componență: 

 

 Președinte cu drept de vot: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

 Membri titulari: 

Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -    

   Compartimentul contabilitate-financiar  

Luminița Iuliana SAVA - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -   

   Compartimentul informatică 

Andreea Maria BABIN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul   

  administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice -  

 Serviciul juridic-contencios 

 Membri de rezervă: 

Adrian Florin GHILEA - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul   

  administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

Petruța Rodica TODEA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget- 

   venituri 

 Art. 2. (1) Comisia de analiză a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune/obiectelor 

de inventar în folosinţă propuse a fi scoase din uz va proceda la: 

a.) analizarea fiecărui articol în parte din Lista mijloacelor fixe propuse a fi scoase din 

funcțiune/obiectelor de inventar în folosinţă propuse a fi scoase din uz, vizată de compartimentul 

contabilitate-financiar; 

b.) stabilirea modalității de valorificare prin vânzare sau casare; 

c.)  întocmirea procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor 

bunuri material; 

d.) transmiterea procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a 

unor bunuri materiale spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Alba; 

e.) transmiterea procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a 

unor bunuri materiale Comisiei de evaluare și negociere sau Comisiei de casare, după caz. 

 

  (2) Comisia de evaluare și negociere va proceda la: 

a.) întocmirea unui raport de evaluare a bunurilor scoase din funcțiune, a materialelor sau pieselor 

rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora, ce urmează a fi vândute și stabilirea prețului 

inițial de vânzare; 

b.) transmiterea raportului spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Alba; 
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c.) analizarea pieței privind prețurile pentru fiecare tipuri de active, ansambluri, subasambluri, 

materii și materiale refolosibile; 

d.) organizarea licitației publice pentru vânzarea activelor, ansamblurilor și subasamblurilor 

aferente activelor scoase din funcțiune, propuse a fi vândute; 

e.) încheierea contractului de vânzare-cumpărare a activelor între UAT Județul Alba și societatea 

cu cea mai convenabilă ofertă financiară; 

f.) transmiterea compartimentului contabilitate-financiar a unui exemplar a contractului de 

vânzare-cumpărare și a facturii în vederea scăderii bunurilor respective din evidența contabilă. 

  (3) Comisia de casare va proceda la: 

a.) întocmirea Graficului pentru demolarea, demontarea sau dezmembrarea mijloacelor fixe și 

obiectelor de inventar aprobate pentru casare;  

b.) deplasarea la locul de amplasare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar și constatarea: 

- dacă mijlocul fix/obiectul de inventar ce urmează a fi casat este cel înscris în grafic; 

- gradul de uzură și starea fizică a mijlocului fix/obiectului de inventar; 

- dacă acțiunea de casare poate să înceapă. 

Dacă nu se acceptă începerea casării, comisia informează conducerea Consiliului Județean Alba despre 

motivele care o determină să facă acest lucru. 

c.) urmărirea acțiunii de dezmembrare a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar în cadrul 

fiecărui compartiment; 

d.) transmiterea către Comisia de evaluare și negociere a listei cuprinzând componentele rezultate 

în urma dezmembrării care pot fi vândute; 

e.) predarea la magazie a componentelor care pot fi utilizate în instituție la executarea sau 

repararea altor mijloace fixe sau obiecte de inventar; 

f.) predarea materialelor nerecuperabile; 

g.) transmiterea unui exemplar din ,,Proces verbal de casare " către compartimentul contabilitate-

financiar. 

Art. 3. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor prezentate în procesele verbale întocmite de 

comisiile menționate și aprobate de Președintele Consiliului Județean Alba va fi realizată de către 

compartimentul contabilitate-financiar, ulterior primirii acestor procese verbale. 

Art. 4. Reglementările prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura 

operaţională privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe și a obiectelor de 

inventar (PO 02-7-01). 

 Art. 5. La data intrarii în vigoare a prezentei dispoziţii, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 419/16 noiembrie 2012 privind constituirea Comisiei de analiză a mijloacelor fixe 

propuse a fi scoase din funcțiune, a comisiei de evaluare și negociere și a comisiei de casare, își 

încetează aplicabilitatea. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului administrarea domeniului 

public și privat și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.  

       Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 578 

Alba Iulia,  19 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință ordinară, în ziua de 28 septembrie 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 28 septembrie 2017, ora 

11
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

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

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieş - 

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

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Mătişeşti, operatorului de transport rutier SC Arieşul SA 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud - Gura 

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

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al 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 Abrud - 

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

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al 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 Valea Albă - 

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

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

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 Valea Albă - 

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

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre cu privire la avizarea închirierii de către Centrul Școlar de Educație 

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

municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, judeţul Alba 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 709K: limită judeţul Hunedoara - Cabana 

Şureanu - DJ 704 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 106H: Ighiu (DJ 107 H) - Ighiel - Necrilești - 

Întregalde (DJ 107 K)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Mureşului - Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

Ocna Mureş, operatorului de transport rutier SC Andra & Alina Transport SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 1 mai 2013 - 30 iunie 2019, în Judeţul Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de director 

la Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, de către domnul Forda Lucian Onoriu 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Acordului de Parteneriat privind colaborarea 

dintre Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificǎrii Planurilor de investiţii pe termen lung 

(2014-2040) - parte integrantǎ a Master Planului județean pentru infrastructura de apǎ/apǎ uzatǎ 

actualizat, adoptat prin Hotǎrârea Consiliului Județean Alba nr. 203/22 decembrie 2015 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local 

al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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  26. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba 

din data de 24 august 2017 

Redactat: Liliana Negruţ, director executiv, aparatul propriu de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba 

   27. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Alba din data de 8 septembrie 2017 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

28. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

  

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial 

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

Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 582 

Alba Iulia, 21 septembrie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare  a tronsoanelor din  

drumului  județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ –  

Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17178 din 20 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

privind  propunerea de constituire a Comisiei de predare  a tronsoanelor din drumului  județean DJ 107B: 

DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ – Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 276/8 septembrie 

2017 privind aprobarea predării temporare în administrarea Comunei Sîntimbru prin Consiliul Local al 

Comunei Sîntimbru, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107B: DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, aflate în intravilanul satelor aparținătoare 

comunei Sîntimbru traversate de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f  și  art. 123  din Legea nr. 

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

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

ulterioare; 

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

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

- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi  completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a tronsoanelor din drumul  județean DJ 107B: 

DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ – Colibi - Roşia de Secaş - limita județul Sibiu, cuprinse 

între  pozițiile  kilometrice km 0+088 – 2+460, intravilanul localității Sîntimbru, 2+580 – 3+1005, 

intravilanul localității Galtiu și km 5+001 – 6+294, intravilanul localității Coșlar, în următoarea 

componenţă: 

 

Președinte: 

Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat - 

     Compartimentul siguranța circulației 

 

Membri titulari:  

Romana Maria RUSU            - șef serviciu, Direcția juridică și relații publice - Serviciul  

     juridic-contencios   

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 
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Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

Compartimentul programe, lucrări, întreținere drumuri 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

         

                                      

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Diana Cecilia GIUREA         - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, 

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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

                                                                                  

                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL        Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  583 

Alba Iulia,  21 septembrie 2017 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE 

DESCHISĂ a  contractului de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare echipamente pentru 

depozitul de deșeuri Galda de Jos, în cadrul Proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL ALBA” 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17259/22 septembrie 2017 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 

prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare echipamente 

pentru depozitul de deșeuri Galda de Jos, în cadrul Proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL 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 LICITAŢIE 

DESCHISĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare echipamente pentru 

depozitul de deșeuri Galda de Jos, în cadrul Proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT 

AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL ALBA” în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Aurelian Cosmin OLTEAN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat – Compartimentul 

    siguranța circulației 

Membri titulari: 

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achizitii și monitorizarea implementarii contractelor 

Cristel Sandu DĂUCEANU  - consilier superior, Directia amenajarea teritoriului si urbanism - 

    Biroul programe și proiecte mediu 

Diana Cecilia GIUREA  - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic-contencios  

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    buget 

Membri de rezervă : 

Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic - 

    contencios  

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul 

    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Ana Monica CRĂCIUN  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Arhitectului şef al județului Alba, 

Biroului programe și proiecte mediu, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

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

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

Nr.  584     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Alba Iulia, 22 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării unor atribuţii ce revin Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba, domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  

în data de 26 septembrie 2017 

 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare adresa nr. 21213/13 septembrie 2017 a Agenției de Dezvoltare Regională 

Centru prin care Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, este invitat să participe la 

ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, care va avea loc în data de 26 

septembrie 2017, în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

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

ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În data de 26 septembrie 2017 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, cu excepţia atribuţiilor de reprezentare în Consiliul 

pentru Dezvoltare Regională Centru. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinți 

Dumitru Fulea și Alin Florin Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                   Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 586 

Alba Iulia, 25 septembrie 2017  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie lucrări pentru 

obiectivul de investiţie „Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului 

Judeţean Alba cu extindere” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17442/25 septembrie 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: Execuţie 

lucrări pentru obiectivul de investiţie „Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediul 

Consiliului Judeţean Alba cu extindere” 

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; 

     - Normelor 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: Execuţie lucrări pentru obiectivul 

de investiţie „Refuncţionalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba cu 

extindere”, în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Cornelia FĂGĂDAR   - şef serviciu, Serviciul pentru implementarea Programului Alba – 

    Romania 100 

 

Membri titulari: 

Dana Georgiana LUPEA  - inspector de specialitate, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul  

    achiziţii și monitorizarea implementării contractelor 

Daniela DOCAN   - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba-Romania 100 

Diana Cecilia GIUREA  - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice –Serviciul  

    juridic - contencios  

 Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –  

Compartimentul contabilitate-financiar 

 

 

Membri de rezervă : 

Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic –  

    contencios  
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Anamaria PODAR   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul  

    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

 

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 achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor , 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba-Romania 100, și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 587 

Alba Iulia, 25 septembrie 2017  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef  

domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  

 în perioada 27 - 28 septembrie 2017 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr.17481/26 septembrie 2017 comun, al Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism şi Direcţiei juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba.  

 Luând în considerare: 

 -cererea de concediu a doamnei Coman Voichița Maria - Arhitect Șef al Județului Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu  nr. 17479 din data de 26 septembrie 

2017, aprobată de Președintele Consiliului Județean Alba; 

 -prevederile cap. VII pct.2 art. 43 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 190/29 iunie 2017. 

 Având în vedere prevederile art.104 alin.1 lit. f 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 administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 

DISPUN: 

 

 

 Articol unic 

 Deleg domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism,  exercitarea atribuţiilor funcției specifice de conducere - Arhitect Şef al 

județului, în perioada 27-28 septembrie 2017. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Secară Victor 

Tudor,  Direcţiilor de specialitate și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                 p.PREŞEDINTE,                                     Avizat pentru legalitate                                                                                                                                                                                    

            VICEPREȘEDINTE                             SECRETARUL JUDEȚULUI                                                                                                                                                               

              DUMITRU FULEA                                        VASILE BUMBU                                         
                                                                                                                          

 

 

 

Nr. 588 

Alba Iulia,  26 septembrie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de proiectare şi 

asistenţă tehnică – studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiţii, proiect pentru 

autorizarea execuţiei lucrărilor, proiect tehnic de execuţie, detalii de execuţie şi asistenţă tehnică 

din partea proiectantului - pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1 - Gîrbova 

de Jos - Gîrboviţa - Gîrbova de Sus”, judeţul Alba 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17563/27 septembrie 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 şi asistenţă tehnică – studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiţii, proiect pentru 

autorizarea execuţiei lucrărilor, proiect tehnic de execuţie, detalii de execuţie şi asistenţă tehnică din 

partea proiectantului - pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - 

Gîrboviţa - Gîrbova de Sus”, judeţul 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, cu modificările si completările ulterioare; 

     - art. 126 şi 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 şi asistenţă 

tehnică – studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiţii, proiect pentru autorizarea execuţiei 

lucrărilor, proiect tehnic de execuţie, detalii de execuţie şi asistenţă tehnică din partea proiectantului - 

pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrboviţa - Gîrbova de 

Sus”, judeţul Alba,  în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul 

programe, lucrări, întreținere drumuri 

 

Membri titulari: 

Camelia Ileana  LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul buget - 

    venituri 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii și monitorizarea implementării contractelor 

Diana Cecilia GIUREA  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

 Serviciul juridic - contencios  

Sebastian POHONŢU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat - Compartimentul  
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    siguranța circulației  

 

Membri de rezervă : 

Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic -  

    contencios  

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

administrarea domeniului public și privat - Compartimentul 

administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apa 

 

 

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, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 589 

Alba Iulia, 27 septembrie 2017 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie de lucrări pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - 

Vurpăr - Cîmpu Goblii -Dealu Ferului - Mereteu -Blandiana - Sărăcsău - limita judeţul 

Hunedoara” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17558/27 septembrie 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: Execuţie de 

lucrări pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai 

- Vurpăr - Cîmpu Goblii -Dealu Ferului - Mereteu -Blandiana - Sărăcsău - limita judeţul Hunedoara”; 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - art. 126 şi 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 şi 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: Execuţie de lucrări pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - 

Cîmpu Goblii -Dealu Ferului - Mereteu -Blandiana - Sărăcsău - limita judeţul Hunedoara”,  în 

următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Angela Monica MARCU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat  

 

Membri titulari: 

Anamaria PODAR   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii și monitorizarea implementării contractelor 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

contabilitate-financiar 

Diana Cecilia GIUREA  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios  

Andreea Maria BABIN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

administrarea domeniului public și privat - Compartimentul 

administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apă 

 

Membri de rezervă : 

Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic -  



 

 

238 

    contencios  

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat – Compartimentul 

siguranţa circulaţiei 

 

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, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziţii publice şi 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 590 

Alba Iulia, 29 septembrie 2017 
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ORDIN NR. 359 

 

  

Prefectul judeţului Alba, Dănuţ-Emil Hălălai;   

Văzând: 

 Decizia nr. 815/28.07.2017 a domnului Viorel Toma, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Mediului privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de 

conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Alba de 

către doamna Mărioara Popescu, începând cu 01.08.2017; 

 Decizia nr. 816/28.07.2017 a domnului Viorel Toma, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Mediului privind detaşarea domnului Paul Toderică, director executiv al Agenţiei 

Judeţene pentru Protecţia Mediului Bacău, la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Alba, 

în funcţia vacantă de director executiv, începând cu data de 01.08.2017 şi până la data de 

31.12.2017; 

Având în vedere prevederile: 

 Art. 3 alin (1) şi art. 25 ale Legii 340/2004*** Republicată privind prefectul şi instituţia 

prefectului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 2 alin (2) al Hotărârii Guvernului României nr.1000/2012 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în 

subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârii Guvernului României nr.1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii 

Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârii Guvernului României nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârii Guvernului României nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 

de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

 Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase; 

 Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de 

aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei de Analiză Tehnică la nivel 

teritorial, aprobat prin Decizia nr. 139/15.03.2012 a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Mediului; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Referatului nr. 115/21.08.2017. 

 În temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004***Republicată privind prefectul şi instituţia prefectului, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 
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ORDIN 

 

 

 Art.1 Se actualizează Comisia de Analiză Tehnică ca organism consultativ pentru emiterea 

tuturor actelor de reglementare privind protecţia mediului la nivelul judeţului Alba, în următoarea 

componenţă: 

Preşedinte:   - Paul Toderică, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba; 

Secretar:      - Bărbat Doina, şef serviciu Autorizare şi controlul Conformării, Agenţia pentru  

  Protecţia Mediului Alba; 

Membri: - Hărmănaş Mihaela, consilier, Consiliul Judeţean Alba; 

  - Burjan Aneta, consilier, Consiliul Judeţean Alba; 

- Zdrânc Pompei Dorin, comisar şef, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al        Gărzii 

Naţionale de Mediu; 

- Văcaru Ileana, medic primar igienă, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Alba; 

  - Alexa Liana, şef birou, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba;             

- Brustur Lucia, şef birou, Direcţia Apelor Mureş Tg. Mureş;  

  - Florea Vasile, inginer silvic, Direcţia Silvică Alba; 

  - Spineanu Nicolae, consilier, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba;  

 - Maxim Mariana Irina, şef serviciu cadastru, Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

  Imobiliară Alba;                                                        

- Iosif Romulus, consilier, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa   Alimentelor 

Alba; 

- lt. Şoşa Diana, ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al 

judeţului Alba; 

- Negrea Daniel, inspector şef adjunct, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

  - Drîmbărean Matei, director executiv, Direcţia judeţeană pentru Cultură Alba; 

- Florea Mihai-Septimiu, director, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba. 

 Art.2 Comisia de Analiză Tehnică se convoacă de către preşedinte, prin scrisoare adresată 

conducătorului autorităţilor implicate, cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei de lucru, menţionând locul, data 

şi ora desfăşurării acesteia, precum şi lista solicitărilor care vor fi supuse analizei şi etapa procedurală în 

care sunt acestea, inclusiv locul unde pot fi consultate documentaţiile. 

 Art.3 La şedinţele Comisiei de Analiză Tehnică, preşedintele comisiei poate decide după caz, 

participarea reprezentanţilor primăriilor din unităţile administrativ-teritoriale unde se află amplasat 

proiectul analizat şi a reprezentanţilor structurilor responsabile cu furnizarea de utilităţi şi servicii publice. 

Art.4 Preşedintele Comisiei de Analiză Tehnică va solicita prin scrisoare adresată Instituţiei 

Prefectului judeţul Alba, reactualizarea componenţei comisiei, ori de câte ori este cazul. 

 Art.5 Secretarul Comisiei de Analiză Tehnică coordonează desfăşurarea activităţilor de 

secretariat, pregăteşte şi transmite documentele ce urmează să fie analizate în sedinţă fiecărui membru al 

comisiei. 

 Art. 6 În situaţia în care unul dintre membrii nominalizaţi la art. 1 nu poate participa la şedinţa 

Comisiei de Analiză Tehnică, instituţia publică/serviciul public deconcentrat va comunica, în scris, 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba persoana desemnată ca înlocuitor al titularului. 

Art.7 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba conduce procedura de eliberare a actelor de 

reglementare şi este responsabilă pentru respectarea etapelor procedurale privind eliberarea acestora şi 

pentru luarea deciziei finale. 

 Art.8 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba va informa lunar, până la data de 5 ale lunii pentru 

luna anterioară, Instituţia Prefectului judeţul Alba asupra activităţii Comisiei de Analiză Tehnică, atât în 

format letric, cât şi în format electronic la adresa de e-mail: prefectura@prefecturaalba.ro.        

 Art.9 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin 

şi-l va face cunoscut membrilor Comisiei de Analiză Tehnică. 

 Art.10 Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 150 emis la data de 12.04.2017 privind 

reactualizarea Comisiei de Analiză Tehnică la nivel judeţean îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în 

vigoare a prezentului ordin. 

         Art.11 Serviciul "Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri 

Europene, Situaţii de Urgenţă" va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor Interne, Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului Alba şi-l va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului-judeţul Alba. 

 

 

mailto:prefectura@prefecturaalba.ro
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               Alba Iulia, 23 august 2017 

 

PREFECT,  

                  Dănuţ-Emil Hălălai 

        

             

CONTRASEMNEAZĂ 

SUBPREFECT, 

      Monica Popescu 

    

 

 

                                                 AVIZAT 

                                                                                                       ŞEF SERVICIU, 

                                  Ovidiu Cazacu 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
ORDINUL NR. 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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ORDIN NR. 377  

privind actualizarea numărului maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul unităţilor 

administrativ - teritoriale din judeţul Alba 

 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 

 Având în vedere: 

-  Ordinul nr. 171/2017 din 09 mai 2017 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pentru 

anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Alba, modificat și completat prin 

Ordinul nr 337/2017 din 26 iulie 20017; 

 - prevederile art. III, alin. alin. (8
1
) și (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 2422/2017 din 14 martie 2017 emis de Viceprim-ministrul, ministrul 

dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, privind aplicarea prevederilor art. III 

alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare, 

publicat în data de 23 martie 2017 în Monitorul Oficial al României nr. 201, Partea I; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN 

 

Art. I. Ordinul Prefectului județului Alba nr. 171/2017 din 09 mai 2017 privind stabilirea 

numărului maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul 

Alba, modificat și completat prin Ordinul nr 337/2017 din 26 iulie 2017, se modifică după cum urmează: 

1. Anexa nr.2 se modifică la poziția cu codul SIRUTA 4927 și se înlocuiește cu datele din Anexa 

nr.1 la prezentul ordin. 

2. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II. Prezentul ordin se comunică de Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, autorităţilor 

administraţiei publice locale din judeţul Alba, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice 

şi Fondurilor Europene, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Alba. De asemenea va fi afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba şi va fi 

publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba. 

 

Alba Iulia, 8 septembrie 2017 

 

PREFECT, 

Dănuţ-Emil Hălălai 

 

 

 

 

Serviciul dezvoltare economică, conducerea 

  serviciilor publice deconcentrate,  

afaceri europene, situaţii de urgenţă  

Şef serviciu Nelu Fleşer 
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            Serviciul financiar-contabilitate, 

      resurse-umane, relaţii publice 

            Şef serviciu Maria Pavel 

 

 

 

Vizat pentru legalitate, 

   Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ,   

  urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri 

                                                                          Şef Serviciu Ovidiu Cazacu 
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ORDIN NR. 383  

   

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare a Colegiului prefectural și 

Referatul nr. 13549/120/13.09.2017 de justificare a convocării Colegiului prefectural; 

În temeiul art. 26 şi 27 din Legea nr. 340/2004, republicată în anul 2008, privind prefectul şi 

instituţia prefectului emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.148/2017 al Prefectului 

Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28 septembrie 2017, ora 09,00, la sediul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art. 2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raportul de activitate al Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 

Alba, pentru semestrul I al anului 2017; 

b) Informare privind activitatea Oficiului Județean de Studii Pedologice și Agrochimice 

Alba, pentru semestrul I al anului 2017; 

c) Diverse. 

 

Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor Colegiului Prefectural 

al Județului Alba și va fi publicat pe pagina web a Instituției Prefectului Județul Alba. 

 

                Alba Iulia,  18 septembrie 2017 

 

      PREFECT, 

                Dănuț-Emil Hălălai  
 

  

                                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                                                SUBPREFECT,                                                                                               

                                                                                                                   Monica Popescu  

 

                                                                                     

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                                 Șef serviciu, 

                                                                                                                         Cazacu Ovidiu  
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 384 

 

          Prefectul Judeţului Alba; 

 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 113/2011, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completările ulterioare,  Ordinul Ministrului 

Sănătăţii nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, 

păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor, Ordinul Ministrului Sănătăţii. nr. 1225/ 2003 privind 

aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind 

însușirea noțiunilor fundamentale de igiena, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare,  H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, Regulamentul (CE) nr. 852/2004 

privind igiena produselor alimentare, Ordinul nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare 

şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de 

origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi 

comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările ulterioare; Hotărârea 

Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi 

organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr. 1377/1999 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul 

Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  

 Văzând referatul nr. 122/11.07.2017 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 de control a activităţii furnizorilor de servicii sociale din judeţul Alba, 

în următoarea componenţă: 

- Florin Gavrilă, inspector superior, Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

- Popescu Ana, inspector social,  Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Alba; 

- Ciucă Simona, inspector social, Inspecţie Socială, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie 

Socială Alba; 

- Presecan Mihaela, inspector coordonator, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba; 

- Dura Constantin Fănel, consilier superior, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba; 

- Chiper Lucian, consilier, Direcția Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba; 

- Pleșa Ioan, comisar superior, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba; 

- Bălos Florean, inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba. 

Art. 2 Comisia îşi desfăşoară activitatea în perioada 22.09.2017-29.09.2017 iar  Agenția Județeană 

de Plăți și Inspecție Socială Alba va prezenta un raport privind constatările şi măsurile dispuse cu ocazia 

controlului.  
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          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, 21 septembrie 2017 

 

 

 

 

PREFECT, 

Dănuț-Emil HĂLĂLAI 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 388 

 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Văzând referatul de specialitate nr. 14065/G/SC/25.09.2017privind reactualizarea Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 2 din H.G nr. 499/2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice, în cadrul prefecturilor; 

         În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba în următoarea componenţă:  

 

 Preşedinte:  

      - Dănuț-Emil Hălălai,  prefectul judeţului Alba; 

 

 Membri:      

       - Monica Popescu, subprefectul județului Alba; 

                     - Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

                     - Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi    

                        Inspecţie Socială Alba;  

                     - Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

       - Silvia Puie, preşedinte - Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

       - Sinea Dumitru - Alexandru, director executiv - Direcţia de Sănătate Publică  

           Alba; 

                     - Valentin Ioan Frăcea, director general adjunct – Direcţia Generală de  

                          Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

                     - Dușa Adrian, director Societatea Națională de Cruce Roșie din România –  

                          filiala Alba; 

  - Vasile Suseanu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele  

        Vârstnice Alba; 

- Nicolae Rusu, președinte – Liga Județeană a Pensionarilor Alba; 

- Col.(r) Papeş Eugen, președinte - Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de 

           Război Alba; 

- Dinu Nistor, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ; 

- Blaga Vistian, preşedinte - Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir; 

- Neamţiu Ioan - Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş; 

- Marian Ioan, preşedinte - Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud; 

- Aurora Marcu, preşedinte - Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur” 

            Cîmpeni; 

- Maria Jeflea, cenzor - Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra”. 
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Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice vizează în principal următoarele:  

        - Asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 

asupra problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice. 

        - Consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative 

care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi 

cultural, de interes al acestora.  

        - Monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor ce revin Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

           Art. 4 Secretariatul Comitetului se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior 

în cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului judeţul Alba, cu participarea domnului Vasile 

Suseanu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele Vârstnice Alba; 

 Art. 5 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 254 din 14 iunie 2017, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 6 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în 

cauză, Ministerului Afacerilor Interne şi se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba. 

         Alba Iulia, 25 septembrie 2017 

 

 

Prefect, 

Dănuț-Emil Hălălai 
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ORDIN NR. 390 

 

   

Prefectul judeţului Alba; 

  Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr.340/2004 republicată, privind prefectul 

şi instituţia prefectului, prevederile art. 12 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, modificările intervenite în la nivelul 

conducerii  unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale organizate în judeţ, precum și Referatul nr.13990/22.09.2017; 

  În temeiul art. 26 alin. 1 şi art.27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se actualizează Colegiul Prefectural al judeţului Alba în următoarea componenţă: 

- dl. Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba; 

- d-na. Popescu Monica, subprefectul județului Alba; 

- dl. Gheorghe Lazea, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba; 

- dl. Martin Ioan, director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba; 

- d-na. Stânea Florina, director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Alba; 

- dl. Matei Drîmbarean, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional Alba; 

- dl. Emil Nistor, comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Alba; 

- d-na. Marcela Dărămuș inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

- dl. Levente Deák Székely Szilárd, director executiv, Casa Corpului Didactic Alba; 

- dl. Toderică Paul, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba; 

- dl. Dumitru-Alexandru Sinea, director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

- d-na. Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Alba; 

- dl. Dorel Fiţ, inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

- d-na. Denisa Tulhină, director executiv, Biroul Vamal de Interior Alba; 

- d-na. Maria Iacob, director executiv, Administrația Județeană a Finanţelor Publice 

Alba; 

- d-na. Maria Pereş, director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 

Seminţelor şi Materialului Săditor Alba; 

- dl. Alexandru Retegan, director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

- d-na. Rus Alexandra, director executiv adjunct, Organismul Intermediar Regional 

Centru POS-DRU; 

- dl. Oprișa Cornel, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea”; 

- dl. Zdrânc Dorin, comisar șef, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu; 

- dl. Traian Matiș, director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- dl. Rus Mihai, comisar-șef de poliție, adjunct al șefului inspectoratului, desemnat 

să îndeplinească atribuțiile șefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba; 
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- dl. Ciulea Cosmin, comisar șef, șef serviciu, Serviciul Județean de Protecție Internă 

Alba; 

- dl. Gheorghe Berghian, director executiv, Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; 

- dl. Rus Mircea Dorel, director executiv, Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie în 

Agricultură Alba; 

- dl. Bara Vasile, director executiv, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale Alba; 

- dl. Mihai Florea, director executiv, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi 

Agrochimice Alba; 

- dl. Giurea Marius Claudiu, împuternicit inspector sef, Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Alba; 

- dl. Cozuc Flaviu, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Alba; 

- dl. David Ciprian Alin, director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba; 

- dl. Călin Corodea, inspector coordonator judeţean, Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba; 

- dl. Ioan Macarie, şef serviciu, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Alba; 

- dl. Dan Boariu, director, Direcţia Silvică Alba; 

- d-na. Puie Silvia, preşedinte-director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

- dl. Martoma Sorin, şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Alba; 

- dl. Adrian Moian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba; 

- dl. Ispas Aurel Costică, director, ANIF - Filiala teritorială. 

            Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 148/2017 al Prefectului 

Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă membrilor Colegiului 

Prefectural și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului –Județil Alba. 

            

        Alba Iulia, 25 septembrie  2017 

 

      PREFECT, 

      Dănuț-Emil Hălălai 

  

  

                                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                                                SUBPREFECT,                                                                                               

                                                                                                                   Monica Popescu  

 

                                                                                     

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                                 Șef serviciu, 

                                                                                                                                  Cazacu Ovidiu  
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ORDIN NR.391 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile art.12,13 și 14 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 

ale Legii 340/2004 Republicată, privind prefectul și instituția prefectului și Referatul 

nr.13989/22.09.2017 de justificare a actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a 

Colegiului Prefectural al Județului Alba; 

În temeiul art. 26 şi 27 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Prefectural al Județului 

Alba, conform Anexei, parte integrantă din prezentul ordin. 

 

 Art.2. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Secretariatului Colegiului Prefectural al 

Județului Alba și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Județul Alba. 

 

 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr.217/2011 al Prefectului Județului 

Alba își încetează aplicabilitatea. 

 

 

                Alba Iulia, 25 septembrie 2017 

 

PREFECT, 

Dănuț-Emil Hălălai 

 

                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                                                SUBPREFECT,                                                                                               

                                                                                                                   Monica Popescu  

 

                                                                                     

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                                 Șef serviciu, 

                                                                                                                            Cazacu Ovidiu  
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      Anexă la Ordinul nr.391/2017 

REGULAMENT 

de funcţionare a Colegiului Prefectural al judeţului Alba 

 

    Capitolul I -  Dispoziţii Generale 

 

 Art. 1 Colegiul prefectural este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de 

conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

Art. 2 Colegiul prefectural funcţionează în temeiul prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 

460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 Republicată, privind prefectul şi 

instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 3 În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează şi analizează 

stadiul implementării, programelor, politicilor, strategiilor şi planurile de acţiune de la nivelul judeţului 

sau al unităților administrativ-teritoriale ale județului Alba, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă 

serviciile publice deconcentrate sau alte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii. 

 Art. 4 Orice modificare intervenită prin dispoziţiile legale, în organizarea serviciilor publice 

deconcentrate în judeţ, conduce la modificarea  corespunzătoare a componenței colegiului prefectural. 

 

     Capitol II -  Atribuţii 

 

 Atr. 5 Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale: 

 a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea 

îmbunătăţirii acesteia; 

 b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea 

coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate; 

 c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de 

acţiune adoptate la nivel naţional; 

 d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea 

soluţionării unor situaţii deosebite; 

 e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al 

informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane; 

 f) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de 

celelalte organe ale administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului ori de către prefect. 

 

    Capitol III -  Desfăşurarea lucrărilor 

 

 Art. 6 

 (1) Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oricând se 

consideră că este necesar. 

 (2) Colegiul prefectural se întruneşte de regulă la sala Mihai Viteazu din sediul Instituţiei 

Prefectului - Judeţului Alba, la ora 09.00, în una din zilele săptămânii a treia a lunii, data la care va avea 

loc ședința va fi aprobată prin hotărâre a colegiului prefectural din luna precedentă. 

 (3) În lipsa prefectului, şedinţele colegiului prefectural sunt prezidate de către subprefectul care 

realizează conducerea serviciilor publice deconcentrate. 

 Art. 7 
 (1) Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de către Serviciul dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă din cadrul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Alba. 

(2) Secretariatul colegiului prefectural are ca atribuţii redactarea ordinii de zi, luarea măsurilor 

pentru aducerea la cunoştinţă a convocării şedinţelor, primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor şi a 

celorlalte materiale necesare desfăşurării şedinţelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural, 

întocmirea proceselor-verbale şi a sintezelor şedinţelor, arhivarea şi multiplicarea materialelor, precum şi 

asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural. 

 Art. 8  

 (1) Convocarea şedinţelor se face prin ordin al prefectului care va conţine data, ora, locul unde se 

desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor. 
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 (2) Ordinul de convocare se aduce la cunoştinţa participanţilor cu 3 zile înaintea şedinţei. 

 (3) Membrii colegiului prefectural, precum şi celelalte persoane a căror prezenţă la şedinţe este 

considerată necesară sunt convocate de către prefect, individual şi în scris. 

 Art. 9 În mod excepţional, la propunerea unor membri ai colegiului prefectural se pot introduce 

pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor colegiului prefectural. 

 Art. 10 La lucrările colegiului prefectural pot participa ca invitaţi şi alte persoane a căror prezenţă 

este considerată necesară. 

 Art. 11 Participarea membrilor colegiului prefectural, precum şi a persoanelor interesate, la 

reuniunile acestuia este obligatorie. 

 

   Capitolul IV-  Actele Colegiului Prefectural 

 

 Art. 12 

 (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin colegiul prefectural adoptă hotărâri. 

 (2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

 (3) În caz de paritate de voturi, votul prefectului decide. 

(4) Hotărârile adoptate în cadrul Colegiului Prefectural sunt înregistrate într-un registru anual de 

evidenţă. 

 Art. 13 Hotărârile se semnează de către prefect sau în lipsa acestuia de către subprefect şi sunt 

obligatorii pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale 

organizate în judeţ. 

 Art. 14 Hotărârile colegiului prefectural se aduc la cunoştinţă de către secretariatul acestuia. 

 Art. 15 Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin orice mijloace de 

publicitate. 

 Art. 16 Urmărirea aplicării hotărârilor revine Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului - 

Judeţului Alba, care va prezenta prefectului informări privind stadiul şi modul de îndeplinire, precum şi 

responsabilităţile pentru neîndeplinirea acestora. 

 Art. 17 Lucrările comisiei se înregistrează pe suport magnetic sau se consemnează într-un proces 

verbal semnat de prefect sau de subprefectul care a condus şedinţa colegiului prefectural. 

  

   Capitolul V -  Drepturile şi obligaţiile membrilor 

 

 Art. 18 Membrii colegiului prefectural au următoarele drepturi: 

 a) dreptul de a formula propuneri, amendamente sau întâmpinări; 

 b) dreptul de vot pentru sau împotriva adoptării hotărârilor colegiului prefectural; 

 c) dreptul de a solicita consemnarea punctului de vedere personal; 

 d) alte drepturi conferite de hotărârile colegiului prefectural; 

 Art. 19 Membrii colegiului prefectural au următoarele obligaţii: 

 a) să participe personal la toate şedinţele şi lucrările colegiului prefectural, cu excepţia cazurilor 

temeinic motivate; 

 b) membrul colegiului prefectural aflat în situația de a nu putea participa la şedinţele colegiului 

prefectural trebuie să comunice în scris, cu cel puțin o zi înaintea desfășurării ședinței, numele 

înlocuitorului său de drept; 

 c) să prezinte în temeiul stabilit materialele necesare desfăşurării lucrărilor colegiului prefectural; 

 d) să acţioneze pentru îndeplinirea întocmai şi la termen a obligaţiilor ce revin din hotărârile 

colegiului prefectural, instituţiei pe care o reprezintă. 

 

                 Capitolul VI  Dispoziţii finale 

 

 Art. 20 Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu regulamentul-cadru prevăzut în 

Anexa nr.3 a H.G.nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 Republicată, 

privind prefectul şi instituţia prefectului. 

                                 Alba Iulia, 

                                25.09.2017     

     Prefect, 

    Dănuț-Emil Hălălai  
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ORDIN NR. 393 

 

 

Prefectul Judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.456/2016 privind înființarea, organizarea, 

funcționarea și atribuțiile Departamentului Centenar ; 

Văzând referatul de specialitate nr. 126/13992 din 22.09.2017 privind emiterea Ordinului 

Prefectului Județului Alba referitor la actualizarea Comisiei pentru organizarea manifestărilor dedicate 

aniversării Centenarului României, constituită la nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba prin 

Ordinului Prefectului Județului Alba nr. 270/2017; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art.27 alin. 1  din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se actualizează Comisia pentru organizarea manifestărilor dedicate aniversării 

Centenarului României, constituită la nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba în următoarea 

componenţă:  

Președinte: domnul Murg Cornel, Director al Cancelariei Prefectului – Județul Alba; 

Membrii:         

- d-na. Popescu Monica, Subprefectul Județului Alba; 

- dl. Lazăr Bogdan, Secretar Cancelaria Prefectului - Județul Alba; 

- dl. Fleşer Nelu, Șef serviciu – Instituţia Prefectului - Județul Alba; 

- d-na. Pavel Maria, Șef serviciu - Instituţia Prefectului - Județul Alba; 

- dl. Cazacu Ovidiu, Șef serviciu - Instituţia Prefectului - Județul Alba; 

- d-na. Jurcă Georgiana, consilier - Instituţia Prefectului - Județul Alba; 

- d-na. Bălău Lavinia Ionela, consilier -  Instituţia Prefectului - Județul Alba;  

- d-na. Hațegan Monica, consilier - Instituţia Prefectului - Județul Alba; 

- d-na. Peli Maria Monica, consilier - Instituţia Prefectului - Județul Alba; 

- dl. Nicolae Moldovan, Administrator Public – Primăria Municipiului Alba Iulia; 

- dl. Teodor Popa, Șef birou, Primăria Municipiului Aiud; 

- dl. Sergiu Ștefănescu, Secretar municipiul Blaj, Primăria Municipiului Blaj; 

- dl. Benga Emil Gabriel, consilier, Primăria Municipiului Sebeș; 

- dra. Olimpia Bocșa, inspector de specialitate, Primăria Orașului Cîmpeni; 

- d-na. Făgădar Cornelia - Șef serviciu – Serviciul pentru implementarea Programului 

Alba – România 100, Consiliul Județean Alba; 

- dl. Matei Drîmbărean, Director executiv – Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu Cultural Național – Județul Alb; 

- dl. Mârza Ioan Traian, Președinte, Uniunea Artiștilor Plastici, Alba –Iulia; 

- d-na. Dărămuș Marcela Eugenia, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar 

Județean Alba; 

- dl. Valer Moga, conferențiar universitar, Universitatea ”1 Decembrie 1918”; 

- Preot Oliviu Botoi, consilier cultural, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei; 

- dl. Tudor Roșu, Șef secție Istorie-muzeologie, bibliotecă și documentare, Muzeul 

Național al Unirii Alba – Iulia; 
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- dl. Gheorghe Ciul, director editorial, Ziarul Unirea Alba-Iulia; 

- d-na Daniela Floroian, bibliotecar, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga”; 

 

Art. 2. Secretariatul Comisiei pentru organizarea manifestărilor dedicate aniversării 

Centenarului României este asigurat de către doamna Hațegan Monica, consilier - Instituţia 

Prefectului - Județul Alba; 

       

Art. 3. Comisia pentru organizarea manifestărilor dedicate aniversării Centenarului României  

exercită următoarele atribuții: 

 

- realizează dezbateri pe teme legate de marcarea și aniversarea Centenarului României 

și a Primului Război Mondial, la nivelul județului Alba; 

- coordonează desfășurarea în mod unitar, la nivel județean, a manifestărilor, acțiunilor 

și proiectelor de aniversare a Centenarului României și a Primului Război Mondial; 

- elaborează documente, analize, rapoarte și sinteze dedicate aniversării Centenarului 

României și a Primului Război Mondial, pe care le pune la dispoziția prefectului sau 

instituțiilor implicate, după caz; 

- informează Guvernul cu privire la acțiunile și manifestările dedicate aniversării și 

marcării Centenarului României și a Primului Război Mondial; 

- centralizează datele despre derularea activităților dedicate aniversării și marcării 

Centenarului României și a Primului Război Mondial, la nivelul județului; 

- colaborează cu ministerele, serviciile publice deconcentrate, cu alte instituții publice, 

organizațiile neguvernamentale și cu autoritățile publice locale implicate în 

organizarea și desfășurarea evenimentelor și a proiectelor privind aniversarea și 

marcarea Centenarului României și a Primului Război Mondial. 

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 345/2017 al Prefectului 

Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 5. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă membrilor Comisiei 

pentru organizarea manifestărilor dedicate aniversării Centenarului României, constituită la 

nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba și va fi publicat pe pagina web a Instituției Prefectului 

Județul Alba. 

 

Alba Iulia, 26.09.2017 

   

p. PREFECT, 

SUBPREFECT, 

Monica Popescu 

 

 

 

Vizat pentru legalitate, 

p. Șef serviciu, 

Nicolae Gheorghe Mera   
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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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