
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Director al   

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna decembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței nominale 

a  Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 23507/15 decembrie 2017 întocmit de secretarul judeţului 

Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 164/24 mai 2017 privind aprobarea 

modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 200/15 iulie 2015 privind 

numirea domnului Bumbu Vasile în funcția publică de conducere de secretar al Județului Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și 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 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 14 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 

a structurii orientative de personal  cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, după cum urmează: 

Președinte: Vasile BUMBU   Secretarul Județului Alba 

Locțiitor: Sorin Valerian CHIRILĂ  Director general D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri: Dragoș Antoniu CUJEREAN  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Valentin Ioan FRĂCEA  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Mircea CRISTEA   Director executiv D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri, personal de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului  
Ana Maria BORTEŞ  Șef serviciu, Serviciul management de caz 

pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip rezidenţial  

Viorica CĂLIN   Șef serviciu, Serviciul financiar contabil 

  Aurelian Dinu CREIVEAN  Șef serviciu, Serviciul evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap  

  Maria HUMUZĂU   Șef serviciu, Serviciul management de caz 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip rezidenţial copii şi adulţi 

Gheorghe LAZĂR Șef serviciu (exercitare cu caracter 

temporar), Serviciul întreţinere şi deservire 

Ioan Ovidiu MÂNDROC  Șef serviciu, Serviciul juridic şi contencios 

Mirela MÂNDROC   Șef serviciu, Serviciul monitorizare, analiză  

statistică, strategii, programe, proiecte şi 

ONG  

Aura NAPĂU    Șef serviciu (exercitare cu caracter  

temporar), Serviciul achiziţii, patrimoniu, 

tehnic şi administrativ 

  Vasile POPA    Șef serviciu, Serviciul resurse umane şi  

       gestiunea funcţiei publice 

  Nicolae Dan SCHIAU  Șef serviciu, Serviciul de evaluare complexă  

       pentru copii 

Bianca PIAZĂ   Șef birou, Biroul management de caz şi  

       intervenţie pentru situaţiile sesizate în regim  

       de urgenţă 

Cristiana Maria PRUNEAN Șef birou, Biroul evidenţă şi plată prestaţii  

     sociale 

Mihai TONEA   Șef birou, Biroul adopţii şi postadopţii 

Bazil NISTOR   Șef birou, Biroul sănătatea, securitatea  

       muncii şi PSI 

  Marcela JURCĂ   Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       Abrud 

  Gheorghe BORA   Adjunct șef centru, Centrul de îngrijire şi  

       asistenţă Abrud 

  Maria PAULETTI   Șef centru, Centrul de plasament Blaj 

  Alina Elena FEJER   Șef centru, Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai

  Ioan George LUPEA   Șef centru, Centrul maternal pentru 6 cupluri  

       mamă – copil „Speranţa” Alba Iulia 

Elisaveta POPA   Şef centru, Centrul de recuperare şi  

     reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 

  Liviu GIORGIU   Adjunct șef centru, Centrul de recuperare şi  

       reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 

  Liana Maria MUNTEANU  Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       Gîrbova 

Maria Floarea MANIAC  Șef centru (exercitare cu caracter temporar),  

     Casa de tip familial „Speranţa copiilor”  

     Cugir   

 Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 123/28 iulie 2016 privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziții contrare îşi înceteayă aplicabilitatea. 

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

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

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba,  

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 383 

Alba Iulia,  15 decembrie 2017      
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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

   

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Director  

al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

  

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul – cadru de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 

1434/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Colegiul director al Direcției generale era 

compus din directorul general sau, dupa caz, directorul executiv, directorii adjuncți, personalul 

de conducere din cadrul Directiei generale, precum și 3 consilieri județeni, având cu precădere 

studii socioumane, propuși de președintele consiliului județean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016 a fost aprobată 

componența nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. Ulterior, componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a fost modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 50/23 februarie 2017. 

 Prevederile legale la care am făcut trimitere mai sus au fost abrogate în mod expres prin 

art. 8 al H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, motiv pentru care 

se impune aprobarea componenţei noului colegiu director, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti, aprobat prin H.G. 797/2017. 

 Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul 

membrilor săi și a președintelui.  

 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorității 

membrilor prezenți. 

 Ținând cont de faptul că, în perioada următoare colegiul director va exercita unele 

atribuţii prevăzute în legislaţia în vigoare, pentru a nu fi afectat modul de desfășurare a ședințelor 

și totodată procesul de adoptare a hotărârilor, este imperios necesar a fi aprobată componenţa 

noului colegiu director. 

 Având în vedere modificările care au avut loc în legislaţia în domeniu, în conformitate cu 

prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016, inițiez proiectul 

de hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016, înregistrat cu nr. 383/15 decembrie 2017. 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Nr. 23507/15 decembrie 2017 

 

 

 

   

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Director  

al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

 

 Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director al direcției generale de 

asistență socială și protecția copilului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și 

funcționare a direcției generale. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 1434/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 

iulie 2016 a fost aprobată componența nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. Ulterior, componenţa Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 50/23 februarie 2017. 

Prin art. 8 al H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, au 

fost abrogate în mod expres prevederile H.G. nr. 1434/2004, dispoziţiile vechiului rergulament  

fiind înlocuite cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului 

judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, aprobat prin H.G. 797/2017. 

  Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită, conform preverilor 

art. 14 al Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti, aprobat prin H.G. 797/2017, prin hotărâre a consiliului judeţean şi este 

constituită din secretarul general al judeţului, directorul executiv/general, directorii executivi 

adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi 

ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

preşedintelui consiliului judeţean în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară. 

Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului.  

În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea 

sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv 

adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a directorului 

executiv/general. 

Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului 

executiv/general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

directorului executiv/general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii 

executivi adjuncţi/generali adjuncţi. 

Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 

membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului 

judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de colegiul director. 

Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a.) analizează activitatea Direcţiei generale; propune directorului executiv/general 

măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; 



b.) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

c.) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv/general al 

Direcţiei generale; avizul este consultativ; 

d.) propune consiliului judeţean modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea 

îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

e.) propune consiliului judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei 

generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

f.) propune consiliului judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de 

către Direcţia generală, în condiţiile legii;  

g.) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea 

în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, în condiţiile legii. 

Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a 

consiliului judeţean. 

Raportat la prevederile noului act normativ, propun următoarea componenţă a Colegiului 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba: 

Președinte: Vasile BUMBU   Secretarul Județului Alba 

Locțiitor: Sorin Valerian CHIRILĂ  Director general D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri: Dragoș Antoniu CUJEREAN  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Valentin Ioan FRĂCEA  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Mircea CRISTEA   Director executiv D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri, personal de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului  
Ana Maria BORTEŞ  Șef serviciu, Serviciul management de caz 

pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip rezidenţial  

Viorica CĂLIN   Șef serviciu, Serviciul financiar contabil 

  Aurelian Dinu CREIVEAN  Șef serviciu, Serviciul evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap  

  Maria HUMUZĂU   Șef serviciu, Serviciul management de caz 

pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip rezidenţial copii şi adulţi 

Gheorghe LAZĂR Șef serviciu (exercitare cu caracter 

temporar), Serviciul întreţinere şi deservire 

Ioan Ovidiu MÂNDROC  Șef serviciu, Serviciul juridic şi contencios 

Mirela MÂNDROC   Șef serviciu, Serviciul monitorizare, analiză  

statistică, strategii, programe, proiecte şi 

ONG  

Aura NAPĂU    Șef serviciu (exercitare cu caracter  

temporar), Serviciul achiziţii, patrimoniu, 

tehnic şi administrativ 

  Vasile POPA    Șef serviciu, Serviciul resurse umane şi  

       gestiunea funcţiei publice 

  Nicolae Dan SCHIAU  Șef serviciu, Serviciul de evaluare complexă  

       pentru copii 

Bianca PIAZĂ   Șef birou, Biroul management de caz şi  

       intervenţie pentru situaţiile sesizate în regim  

       de urgenţă 

Cristiana Maria PRUNEAN Șef birou, Biroul evidenţă şi plată prestaţii  

     sociale 

Mihai TONEA   Șef birou, Biroul adopţii şi postadopţii 

Bazil NISTOR   Șef birou, Biroul sănătatea, securitatea  

       muncii şi PSI 

  Marcela JURCĂ   Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       Abrud 

  Gheorghe BORA   Adjunct șef centru, Centrul de îngrijire şi  



       asistenţă Abrud 

  Maria PAULETTI   Șef centru, Centrul de plasament Blaj 

  Alina Elena FEJER   Șef centru, Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai

  Ioan George LUPEA   Șef centru, Centrul maternal pentru 6 cupluri  

       mamă – copil „Speranţa” Alba Iulia 

Elisaveta POPA   Şef centru, Centrul de recuperare şi  

     reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 

  Liviu GIORGIU   Adjunct șef centru, Centrul de recuperare şi  

       reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 

  Liana Maria MUNTEANU  Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       Gîrbova 

Maria Floarea MANIAC  Șef centru (exercitare cu caracter temporar),  

     Casa de tip familial „Speranţa copiilor”  

       Cugir  

Potrivit Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al 

sectorului municipiului Bucureşti, aprobat prin H.G. 797/2017 din componenţa Colegiului 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului fac parte şi 3  şefi ai 

compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui 

consiliului judeţean în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară. 

Întrucât compartimentele/serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate în 

domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară funcţionează în cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale la nivel de municipiu, oraş comună şi în cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean nu sunt astfel de compartimente/servicii, nu am desemnat cele 

3 persoane la care face trimitere actul normativ.  

 Deoarece ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi 

din numărul membrilor săi și a președintelui și în exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiul 

director adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți, pentru a nu fi afectată activitatea 

colegiului şi legalitatea hotărârilor adoptate, precum şi cvorumul necesar pentru desfășurarea 

ședințelor/adoptarea hotărârilor, se impune promovarea și aprobarea proiectului de hotărâre cu 

privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

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

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

aprobarea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

                    

SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  Vasile BUMBU                                                                                             
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 192/29 iunie 2017 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a 

subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor 

urbanistice generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa extraordinară din luna decembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 192/29 iunie 2017 pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea 

elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale  localităţilor şi a 

regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 23535/15 decembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 69888/23 mai 2017/10771/13 

iunie 2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor 

Europene și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, pentru Programul privind 

elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor 

locale de urbanism precum și de prevederile actului adițional nr. 1 la contractul menționat; 

 Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- H.G. nr. 525/1996  pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 192/29 

iunie 2017 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a 

subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor 

urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia, Consiliului local al 

comunei Cergău, Consiliului local al comunei Mogoş, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba          

          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

Înregistrat cu nr. 384 

Alba Iulia, 15 decembrie 2017 



     Anexă la Proiectul de hotarare al  

Consiliului Județean Alba nr. 384/15 decembrie 2017 

   

 

 

   

 

 

  
                                          

 REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, 

pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale  

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017 

    
lei 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

administrativ teritorială 
Program 2017 Influente 

Program  

rectificat 2017 

0 A 1     

TOTAL, din care: 474,490.00 64,272.42 538,762.42 

1 Abrud 8,180.00   8,180.00 

2 Almașu Mare 16,302.58   16,302.58 

3 Arieșeni 16,302.58   16,302.58 

4 Avram Iancu 16,302.58   16,302.58 

5 Baia de Arieș 23,955.64   23,955.64 

6 Bistra 8,649.52   8,649.52 

7 Blaj 16,302.58   16,302.58 

8 Cenade 23,955.64   23,955.64 

9 Cergău 16,302.58 30,000.00 46,302.58 

10 Ciuruleasa 16,302.58   16,302.58 

11 Cricău 16,302.58   16,302.58 

12 Gîrda de Sus 23,955.64   23,955.64 

13 Horea 20,000.00   20,000.00 

14 Lopadea Nouă 16,302.58   16,302.58 

15 Mogoș 16,302.58 34,272.42 50,575.00 

16 Ocna Mureș 16,302.58   16,302.58 

17 Ocoliș 20,000.00   20,000.00 

18 Pianu 20,000.00   20,000.00 

19 Poșaga 23,955.64   23,955.64 

20 Rîmeț 16,302.58   16,302.58 

21 Roșia de Secaș 16,302.58   16,302.58 

22 Scărișoara 20,000.00   20,000.00 

23 Sohodol 16,302.58   16,302.58 

24 Șpring 16,302.58   16,302.58 

25 Vadu Moților 8,649.52   8,649.52 

26 Valea Lungă 16,302.58   16,302.58 

27 Vidra 20,000.00   20,000.00 

28 Zlatna 8,649.70   8,649.70 

    

          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

192/29 iunie 2017 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul 

Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării 

planurilor urbanistice generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe 

anul 2017 

 

 

 

Planurile urbanistice generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru 

întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi 

reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv 

infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de 

dezvoltare a localităţilor. 

Regulamentele locale de urbanism întăresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice 

generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi 

realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de bază al 

realizării disciplinei în construcţii. 

În acest scop, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, denumit în continuare MDRAPFE, în limita alocaţiilor aprobate prin legea anuală a 

bugetului de stat, repartizează și comunică Consiliilor Judeţene plafoanele aprobate pentru 

elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor 

locale de urbanism aferente. 

Pentru anul 2017, prin contractul de finanţare nr. 69888/23 mai 2017/10771/13 iunie 

2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, denumit în continuare MDRAPFE și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba, 

pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale 

localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism,  Judeţului Alba i-a fost alocată suma de 

474.490,00 lei.  

Prin adresa nr. 152945/13.12.2017, MDRAPFE, ne comunică actul adițional nr. 1 la 

contractul de finanțare menționat anterior, prin care se comunică modificarea anexei la contractul 

de finanțare, în baza art. 9, alin.9.1 al contractului de finanțare, prin suplimentarea  finantarii cu 

suma de 64.272,42 lei si ca urmare valoarea totala a finanțării acordată fiind de 538.762,42 lei 

suma destinata pentru elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale 

localităților și a regulamentelor locale de urbanism 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii și aprobării proiectul de 

hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 192/29 iunie 2017 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor 

de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice 

generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017, înregistrat cu 

nr. 384 din 15 decembrie 2017. 

 

.             PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 23535/15 decembrie 2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

192/29 iunie 2017 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul 

Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării 

planurilor urbanistice generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe 

anul 2017 

 

 

 

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice 

care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi 

a regulamentelor locale de urbanism. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în 

continuare MDRAPFE, analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu 

local pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor 

locale de urbanism aferente. 

Ca urmare, Judeţul Alba a încheiat în data de 13 iunie 2017 cu MDRAPFE contractul de 

finanţare nr. 69888/23 mai 2017/10771/13 iunie 2017 pentru Programul privind elaborarea și/sau 

actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de 

urbanism, conform caruia valoarea finantarii acordate este de 474.490,00 lei. 

Prin adresa nr. 152945/13.12.2017, MDRAPFE ne comunică actul adițional nr. 1 la 

contractul de finanțare menționat anterior, înregistrat la Consiliul Judetean Alba cu nr. 

23516/15.12.2017, conform căruia în baza art. 9, alin.9.1 al contractului de finanțare se  modifică 

anexa la contractul de finanțare, in sensul suplimentării cu suma de 64.272,42 lei a valorii 

finanțării acordate Județului Alba. 

Avand in vedere  cele mentionate mai sus, suma totala alocată Județului Alba pe anul 

2017 este de 538.762,42 lei, repartizată pe următoarele unităţi administrativ teritoriale conform 

anexei la prezentul proiect de hotarare. 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 384 din data de 15 decembrie 

2017. 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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